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Az Animative Group egy kreatív mérnöki, audiovizuális és
szórakoztató technológiával foglalkozó cégcsoport.
Multidiszciplináris rendszerintegrátorok vagyunk széleskörű

nemzetközi tapasztalattal. Harmóniát hozunk létre térben és
struktúrában Európától Ázsiáig.

Az Animative Group egy szervezeten belül egyesíti a különböző

design, mérnöki, menedzsment és technológiai szakembereket.
Szaktudásunk és átfogó szolgáltatási körünk lehetővé teszi, hogy
teljeskörű megoldást biztosítsunk kereskedelmi, nagyvállalati,
kultúrális, sport, oktatási, kormányzati és lakossági felhasználók
számára. Hírnevünket innovációinkkal, a kihívások újszerű

megközelítésével és tudásunkkal alapoztuk meg. 

Az Animative Group megrendelői rendelkezésére áll a kezdeti
elképzelés megszületésétől egészen a megvalósításig.
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KIK VAGYUNK



Cégünk, az Animative Kft., megalakulása óta magas színvonalú
audió-vizuális és ezekhez kapcsolódó rendszerek tervezésén és
kivitelezésén dolgozik. Hangrendszerek, kijelző rendszerek,
közvetítő rendszerek és ezek integrált megvalósítása terén
szerzett tapasztalatunk kiemelkedő a magyar piacon. A
kiválóságot a cég szakembereinek szaktudása és sok éves
nemzetközi és hazai tapasztalata, valamint a megalakulás óta
eltelt hat év alatt átadott, illetve jelenleg is kivitelezés alatt álló
projektek mutatják.

Az Animative Kft., a magyar piacon egyedülállóan,
gyártófüggetlen audió-vizuális tervező és rendszerintegrátor cég.
Így a különböző forgalmazók által szállított termékek és
rendszerek kombinációit tudjuk ajánlani megrendelőinknek,
melyek integrálásával növelni tudjuk a hatékonyságot.

Célunk a Megrendelő és Felhasználó lehetőségeinek és
elvárásainak legmegfelelőbb rendszerek tervezése és
kivitelezése. Jó kapcsolatot ápolunk az iparág lényeges gyártóival
és azok Magyarországi képviseletével is, ami biztosítja, hogy
Ügyfeleinket széles körű információkkal tudjuk segíteni, és a
rendszerek elemeit hatékonyan tudjuk integrálni.
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UEFA EURO
2008
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Wörthersee Stadion, Austria 



NAGYSZABÁSÚ
NEMZETKÖZI
RENDEZVÉNYEK 
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Hangrendszer Mérnöki Feadatok

Metallica, Katowicze, Poland Roger Waters, Reykjavik, Iceland

Nagyszínpad, Sziget Fesztivál, Budapest Big Mick, hangmérnök, MetallicA

Metallica, Sydney Arena, Australia Nagyszínpad, Balaton Sound, Zamárdi



Az Al-Lusail Sports Arena adott otthont a 2015-ös Férfi Kézilabda Világbajnokságnak. Az Animative Kft. 2013 végén kapta a felkérést a létesítmény hangrendszerének
modellezési, tervezési és építési munkákban való részvételre és az AV rendszerekben való konzultációra. 

Az épületben a csarnokba telepített hangrendszert a jelenleg elérhető legmagasabb minőségi kritériumoknak megfelelően kellett megtervezni és kivitelezni, igy a
rendszer alkalmas volt a kézilabda világbajnokság alatt kiegészítés nélkül a eseményt kísérő rendezvények és koncertek hangosítására is.
  A rendszer a központi LED kijelzőcsoport köré épült, gyűrűs kialakítással. Kettős tartószerkezetet alkalmaztunk, mely egy fix, tetőhöz rögzített rácsostartóból,
valamint egy mozgatható alsó rácsostartóból áll, mely lehetővé teszi a rendszer függőleges irányú mozgatását, első sorban a karbantartások elvégzéséhez. 

A tartószerkezet és a hangsugárzók helyszíni felfüggesztését, valamint a rendszer kalibrálását, beállítását és beüzemelését cégünk munkatársai végezték. 

AL LUSAIL SPORT KOMPLEXUM - KATAR 
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HANG- ÉS FELFÜGGESZTŐ RENDSZEREK TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA, AKUSZTIKAI MODELLEZÉS ÉS AV RENDSZER KONZULTÁCIÓ
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A RENDSZER ÁTADÁS ELŐTTI VÉGELLENŐRZÉSE

300 mérőpont
SPL
STI
frekvenciaválasz
RT mérés 
mindent átfogó dokumentáció



KHALIFA STADION
DOHA,KATAR
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Az épület Katar egyik legnagyobb, bővítését követően 40000 fő
befogadóképességűre növelt multifunkcionális sportlétesítménye. Az Animative
Kft. a létesítmény elektroakusztikai és a hozzá tartozó függesztő rendszert
tervezete, legyártatta ennek elemeit, valamint telepítette és üzembe helyezte őket.
Egy olyan költséghatékony rendszert kellett összeállítani, mely teltház esetén is
képes kiszolgálni a nagyszabású rendezvényeket, s mely a FIFA szigorú
előírásainak is megfelel.

 A tervezés során cégünk lefolytatta a stadion helyszíni akusztikai felmérését,
valamint háromdimenziós akusztikai modellezését, melynek segítségével
meghatározhatók voltak a hangtechnikai elemek pozíciói és szükséges technikai
jellemzői. Ezzel párhuzamosan javaslatot tettünk a ponyvaszerkezet mozgásait
lekövető szerelőjárda szerkezeti kialakítására, valamint a hangsugárzók járdára
erősítésére. A kívánalomnak megfelelő egyedi hangsugárzó-függesztőelem
tervezését cégünk itthon végezte, míg gyártását Katarba szervezte ki. Ezt
követően cégünk végezte el a rendszer helyszíni kivitelezését, valamint üzembe
helyezését is, melynek kapcsán említést érdemel az 50 méteres építési magasság,
valamint a nem ritkán 40-45 °C környezeti hőmérséklet és magas páratartalom.

 A stadion szolgált a 2019. őszén megrendezett atlétikai világbajnokság helyszínéül.

FIFA ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ HANGSUGÁRZÓ RENDSZER AKUSZTIKAI
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE, AUDIÓ-VIZUÁLIS RENDSZER KONZULTÁCIÓ.
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https://www.petofiszinhaz.hu/


A Zaha Hadid világhírű építész által a Katarban megrendezendő 2022-es FIFA VB-re tervezett és épülő stadion
már a tervpályázat során megfogta a zsűrit formabontó tetőszerkezetével és látványával. A generál kivitelező (
Midmac-Six Consult ) a Khalifa Stadionban végzett munkánk alapján javasolta az elektromos kivitelezőnek, hogy
az Animative mérnök csapatát bízza meg az AV rendszerek konzultációjával és a hangrendszer tervezésével,
kivitelezésével.

A jelenleg is folyó munkában szakembereink folyamatos koordinációt végeznek az eszköz gyártók, a generál
kivitelező és a megrendelő képviselőivel, hogy a fantasztikus stadion méltó hang- és audió-vizuális rendszereket
kapjon.

AL WAKRAH
STADION 
-  KATAR
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FIFA ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ

HANGSUGÁRZÓ RENDSZER AKUSZTIKAI
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE, AUDIÓ-
VIZUÁLIS RENDSZER KONZULTÁCIÓ



AL WAKRAH STADION -  KATAR
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Az FTC főhadiszállásának számító Groupama Arénába cégünk tervezte, szállította és kivitelezte a TV-s adásrendszert. A hálózat lelke a három darab
professzionális kamera, melyek számára hat kameraállást alakítottak ki. Így a rendezvényekről különböző nézőpontokból lehet felvételeket készíteni.

A három kamerát a teljes közvetítőrendszer, a lejátszás-lassító, valamint a képkeverő pult teszik teljessé. A felvételek egyaránt továbbíthatók az aréna saját
óriáskivetítőire, a belső digital signage (~ tartalommegjelenítő) hálózatra, valamint igény esetén külső közvetítőkocsira is. Ezen felül a kamerák képesek jelet
fogadni közvetlenül a közvetítő kocsiból is. 

Cégünk tervezte meg a rendszer felépítését, szerezte be a szükséges hálózati eszközöket, végül pedig a helyszínen elvégezte annak összeállítását, valamint
beüzemelését.

GROUPAMA ARÉNA BUDAPEST
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DIGITAL SIGNAGE RENDSZER TERVEZÉSE, INSTALLÁCIÓJA ÉS ÜZEMELTETÉSE



Cégünk feladata egy digitális tartalomszolgáltató rendszer (digital signage system) kiépítése volt a stadion vendégforgalommal, közvetítéssel és üzemeltetéssel érintett tereiben.
Ennek megfelelően egy modern tartalomszolgáltató szoftverrel vezérelt, összehangolt kijelzőrendszer került a bejárati előtérbe, a VIP páholyokba, a folyosókra és az irodákba. A
telepített kijelzőknek köszönhetően a stadion látogatói számára lehetőség van a mérkőzés valós idejű közvetítésére, válogatott marketinganyagok megosztására, valamint különböző

információk, kép-és videótartalmak, tájékoztatók továbbítására. Ezen felül cégünk tervezte és kivitelezte a sajtókonferencia-terem hangrendszerét is.  A digital signage rendszer fő
eleme a rendszerközpont, mely a jelformátum-átalakítókat, a Stream szervert és a videó szervert tartalmazza. Ez a központ működteti az épületben felszerelt 77 darab  kijelzőt.

 A tervezést és az eszközök beszerzését követően cégünk állította össze a teljes rendszert, a kábelek bekötésétől kezdve a monitorok felszereléséig bezárólag. Ezt követően került
sor a rendszer beüzemelésére és tesztelésére. A megvalósulás óta cégünk látja el a rendszer időszakos karbantartási munkáit is távvezérlés vagy helyszíni kiszállás útján.

HIDEGKUTI NÁNDOR STADION BUDAPEST
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DUNA ARÉNA
BUDAPEST
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  A Duna Aréna (Dagály Uszoda rekonstrukció) speciális technológiai adottságaihoz
szükséges legacy televíziós rendszert terveztünk, kiviteleznünk. A rendszer
magában foglalta a riporter kiállások erős- és gyengeáramú speciális –
elektronikusan – dockolható – eszközeinek tervezését. Az Úszó- és Vizilabda
Világbajnokság (VB) eseményeinek, és az azt követő egyéb sport események - u.n
legacy - televíziós közvetítéséhez szükséges műszaki feltételek megvalósításakor,
az előzetes szakmai egyeztetések után, a következő műszaki feltételeket vettük
figyelembe:

  Biztosítani kell a televíziós közvetítő kocsi (OB VAN) számára, az épületben
kijelölt helyszínek gyengeáramú hálózati elérését, valamint a Kocsi és a kamerák,
illetve riporterállások (kommentátori) közötti ideiglenes kábelkapcsolat
létesítésének lehetőségét.

  Az épületben kijelölt helyszínek (gyengeáramú fogadó, nyitott stúdió, helyi
technikai helyiség, kommentátori állások, Közvetítő Kocsi) hálózati elérhetőségét,
erős- és gyengeáramú tápellátását, valamint fix- és ideiglenes nyomvonalon
kiépítve egyéb kommunikációs kapcsolataikat.

BROADCAST RENDESZER, TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE



A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál számára Győrben egy teljes sporttelepet bővítettek ki és alakítottak
át, mely új épületek felépítését is magával vonta. Mivel az eseményen nagyszámú sportoló és szurkoló vett részt,
valamint az események egyszerre több helyszínen, egymástól viszonylag távol helyezkedtek el, ezért a
biztonsági- és jelzőrendszerek, valamint riasztórendszerek megfelelő kialakítása kiemelt fontossággal bírt.

 Cégünket a megrendelő első alkalommal a teljes általános gyengeáramú rendszer konzultációjával kereste meg.
A konzultáció eredményességét követően cégünk tervezte meg a sportkomplexum tűzjelző rendszerét,
biztonsági rendszereit, így a beléptető-, riasztó- és zártláncú video-megfigyelő rendszereket, végezetül pedig a
konferencia- és audiovizuális rendszereket.

A biztonság növelése, valamint a nagy tömeg és több helyszín jelentette kockázat miatt résztvevői és látogatói
vészhangrendszer kialakítása is felmerült, mely veszély esetén központi irányítással, bemondott hang
segítségével irányítja és tereli irányítottan a sporttelepen tartózkodókat a vészkijáratok felé.

EURÓPAI IFJÚSÁGI
OLIMPIAI
FESZTIVÁL SPORT
KOMPLEXUM
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ÁLTALÁNOS GYENGEÁRAMÚ RENDSZER
KONZULTÁCIÓJA, TŰZJELZŐ RENDSZER,
BIZTONSÁGI RENDSZER, CCTV,
KONFERENCIA- ÉS AUDIOVIZUÁLIS
RENDSZER TERVEZÉSE



A 2020-as Labdarúgó Európa Bajnokság egyik helyszíneként szolgáló stadion LED megjelenítő rendszereit cégünk szállította és telepítette. A rendszer magába foglalja a 4 darab,
egyenként több, mint 115 m2-es megjelenítőből álló eredményjelző rendszert, valamint a több, mint 250m hosszú, az Európa Bajnokság alatt az UEFA által is alkalmazott perimeter
rendszert. Ezzel a Puskás Aréna volt az egyetlen olyan helyszín, ahol a helyszín által biztosított perimeter rendszert alkalmazták.

Az EURO 2020 alatt cégünk biztosította a rendszerek technikai felügyeletét. Megrendelőnk és az UEFA technikai szolgáltatójának legnagyobb megelégedettségére a rendszerek
zavartalan működését biztosítottuk.

PUSKÁS ARÉNA BUDAPEST
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LED MEGJELENÍTŐ RENDSZEREK SZÁLLÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE



animative kft

1043 Budapest, Dugonics utca 11, 2nd Floor

Telefon

+36 1 800 8134

Értékesítés

sales@animativegroup.com

www.animativegroup.com

KÖSZÖNÖM


