
Szűkülő  kazettapiac  

Luxus? 

A január  elsejével  bevezetett  ál-
talános  forgalmi  adó  alapjá-
ban  változtatta  meg  a  gazda-

ság egyéb területei mellett többek  kö-
zött  a  hazai  videózás  viszonyait.  
A  közösségi  ós  a  magáncélú  felhasz-
náló közötti szakadék így  még inkább 
elmélyült,  elsőre  úgy  tetszik,  az  „üz-
leten"  a  fekete  piac  nyert,  a  „szabá-
lyozás"  a  kommersz  filmeknek  ked-
vez. 

S  mivel  a  rendelkezések  hatályba-
lépésével  sem  tisztázódtak  rögtön  a  
frontok,  a  felvetődő  kérdésekre  és  
kételyekre  csak  a  gyakorlat  adhat  
választ. 

A  videózással  foglalkozó  szakem-
bereket  többek  között  az  aggasztja,  
hogy  a  kép-  és  hangfelvételekre  ki-
rótt  25  százalékos  általános  forgalmi  
adó tovább  növeli  a már amúgy  is  ir-
reális  árakat.  Szelektív  szerepénél  
fogva  ugyanakkor  érdektelenné  teszi  
a  forgalmazókat  a  művészi  értékek  
legyártására,  raktározására,  kölcsön-
zésére,  mivel  az  árak  növekedésével  
tovább  szűkül  az  irántuk  megnyil-
vánuló  amúgyis  csekély  kereslet.  To-
vábbi  kórdósként  vetődik  fel,  vajon  
a  videó  miért  adózik  25  százalékkal,  
míg  a mozifilm  0  százalékkal.  

Hazánkban  a  MOKÉP  működteti  
a  legnagyobb  kölcsönzői  hálózatot.  
Miként  reagál  az  új  helvzetre  az  a  
nyereség-érdekeltségű  vállalat,  ame-
lyiknek  a videózás csak  a  melléktevé-
kenysége ? 

Somogyi  Zoltán,  a  MOKÉP  igaz-
gatóhelyettese  mondja:  

—  Hogy  miért éppen  25 százalékos 
ÁFA-val  adózunk,  erről  semmilyen  
tájékoztatást  nem  kaptunk.  Ha  jól  
tudom,  a  minisztériumnak  is  össze-
sen  24  óra  állt  rendelkezésére,  hogy  
véleményt  mondjon  a  tervezetről.  
Véleményem  szerint  egyfajta  poli-
tikai szándékot mutat az a tény,  hogy 
a  füm  0  százalókkal,  a  videó  25  szá-
zalékkal  adózik.  

—  Mi  áü  ennek  a  politikai  döntés-
nek  a  hátterében?  

—  Úgy  tartják,  hogy  a  videó  a  
luxus-kategóriába  tartozik,  míg  a  
filmet  preferálni  kell.  De  a  rendelke-
zés  megalkotói  éppen  azt  nem  vették  
figyelembe,  hogy  a  műsorok  90  szá-
zalékát  eredendően  filmről  írják  át,  
míg  10  százalékot  képviselnek  azok,  
amelyek  eleve  videóra  készültek.  

—  Egyáltalán  nyereséges  vállalko-
zás ma  egy  videótékát  fenntartani?  

—  Nem.  A  számok  önmagukért  
beszélnek.  1987-ben  10  millió  forint  
hiányzik,  ezt  a  MOKÉP  egyéb  be-
vételeiből  kell  fedeznünk.  

—  Ez  a  helyzet  milyen  ellentmon-
dást  rejteget?  

—  Az  életszínvonal  várható  csök-
kenésével  minden  valószínűség  sze-
rint  kevesebb  lesz  a  mozinóző,  így  a  
bevételek  sem  növekednek,  ez  pedig  
azt  eredményezi,  hogy  a  videófilm-
kölcsönzés növekvő  deficitjét is nehe-
zebb  lesz  pótolni.  

—  Ha  jól  tudom,  az  általános  for-
galmiadó  egyik  „értelme"  az,  hogy  az  
adót teljes egészében áthárítsa a felhasz-
nálóra,  s  végül  azt a fogyasztóval  fizet-
tesse  meg.  

—  Ahhoz,  hogy  az  üzlet  úgyneve-
zett  nullszaldós  legyen,  100  száza-
lékos  áremelést  kellene  végrehajta-
nunk,  dehát  ezt  nem  lehet  megtenni,  
hiszen  az  árak így  is irreálisan  maga-
sak.  Esetleg  10—20  százalékos  eme-
lést  tudok  elképzelni.  Ugyanakkor  a  
kölcsönzés  mellett  bővíteni  kívánjuk  
a  filmeladást.  Bár  a  videózásnál  ép-
pen  az  az  érdekes,  hogy  itt  először  
kell  kölcsönözni,  ós  utána  eladni,  
mert  a kölcsönzésben  van  a  pénz!  

—  Vajon  az  új  helyzetben,  az  úgy-
nevezett művészfilmek  átmásolása,  rak-
tározása,  kölcsönzése  és  árusítása  mi-
ként  alakul?  

—  A  jelenlegi  felállás  szerint  a  
Téka  mintegy  ezer  filmjéből  70  szá-
zalékot  az  úgynevezett  „érték"  tesz  
ki,  30 százalékot  a lektűr, de meg  kell  

jegyezni,  hogy  ez  utóbbi  adja  a  köl-
csönzési  tevékenységünk  zömét.  Ala-
posan  felül  kellene  vizsgálni  tehát  ezt  
a  besorolási  rendszert,  mert  eleve  az  
órtékkategóriába  tartozik  minden  
magyar  ós  szocialista  film,  például  a  
Mágnás  Miska  vagy  a  Katasztrófa  
f öldön,  égen  cíinű  filmek.  De  hogy  a  

lérdésre  válaszoljak:  először  is  meg  
kell  változtatni  azt  a  nézetet,  hogy  
a  videó  luxus,  különben  nem  tudjuk  
a  jelenlegi  mennyiségben  kiadni  a  
valódi  értékeket.  A  forgalmiadó  lé-
nyege az, hogy tovább  kell adni a ter-
mékkel.  Igen  ám,  de  lia  a  termék  
iránt  nincs  kereslet,  akkor  nem  tu-
dom  kire  átruházni,  és  aztán  támo-

?atás  nélkül  semmire  sem  megyünk,  
gy  viszont  elvesznek  a  filmművészet  

azon  nagyszerű  alkotásai,  amelyek-
ről  egyetlenegy  ország  sem  mondhat  
le.  Ugyanis  raktárra  nem  lehet  ter-
melni,  az  állam  csak  olyan  termékek  
utáni  adót  hajlandó  visszatéríteni,  
amelyeket  megvásárolnak.  

—  Mit  eredményez  az  új  adózási  
rend az önök  munkájában?  

—  Ki  leszünk  téve  a  farkas törvé-
nyeknek.  Mi  nem  attól  félünk,  hogy  
amit  kibocsátunk,  az  nem  kel  el,  de  
az  lesz  kelendő,  amit  most  is  visznek  
az  emberek,  és  a  valóban  értékes  al-
kotásokat  senki  sem  fogja  keresni.  
Ennek  viszont  az  a  következménye,  
hogy  nem vagyunk  érdekeltek  benne,  
hogy  legyártsuk  őket.  De  hát  ez  
egyetlen  kulturális  kormányzat  szá-
mára  sem  lehet  közömbös.  

—  A  videókazetta,  mint  termék,  
akár  üres,  akár  műsoros,  25  százalék  
forgalmi  adó  felszámításával  kerül  
forgalomba.  A  videó  kazettakölcsön-
zós  után  felszámított  kölcsönzési  dí-
jat  szintén  25  százalék  forgalmi  adó  
terheli.  Más  a  helyzet,  ha  nyilvános  
vetítésre  kerül  sor.  Éz  esetben  az  
ilyen  szolgáltatást  nyújtók  (adóala-
nyok)  a  készülék,  illetve  kazetta  vá-
sárlásakor,  illetve  kölcsönzésekor  fi-
zetett  adót  a  költségvetéstől  vissza-
igényelhetik.  Ebből  következik,  hogy  
a  videóvetítósek  belépő  díjai  nem  
emelkedhetnek  az  általános  forgalmi  
adó  rendszerre  történő  áttérés  miatt.  

—  Mindez,  amit  elmondtak,  érvé-
nyes  a  mozifilmre  is?  

—  A  játékfilmen  szintén  25  száza-
lékos  forgalmi  adó  van,  de  a  filmfor-
galmazást  és  vetítést' végzők  —  mint  
adóalanyok  —  visszaigényelhetik  ezt  
az  adót  a  költségvetéstől.  Miután  a  
filmforgalmazás  és  vetítés  0  kulccsal  
„adózik",  ezért  a  mozijegyek  árai  
sem lehetnek  drágábbak  az  adórend-
szer  változása  miatt.  

Vajon  miként  reagál  a  helyzetre  a  
Művelődósügyi Minisztérium 1A Film-
főigazgatóság  munkatársáé,  Ary  Er-
nőé  a  szó:  

—  A  minisztérium  a  kezdet  kezde-
tén  is  sérelmesnek  tartotta  a  25  szá-
zalékos  adókulcsot  általában  a  mű-
soros  videókazetták  esetében.  

—  Miért  helyezkedtek  erre  az  állás-
pontra? 

—  Mert  a  videófelvótel  készítését  



Foltányi  Tamás  
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ugyanabban  a  körben  szabályozták,  
mint  ahová  a  varietéműsorok,  a  vi-
dámparkok  és a játékautomaták  mű-
ködtetése  tartozik.  Nem  maga  az  
adóztatás,  hanem  az egy  „adókalap"  
alá  vétel  furcsa.  

—  Mi  ön  szerint  a  megoldás?  
—  Például  15 százalékos,  de  diffe-

renciáltan kivetett adót el tudok  kép-
zelni. 

—  Semmiképpen  sem  akarom  vé-
deni  ,,a  hivatalt",  de  a  kivitelezések  
mindenkire  nézve  kellemetlen  következ-
ményekkel  járnak,  és  lehetőségeket  
adnak  az ellenőrizhetetlen  lobbyzásra.  

—  De  akkor  sem  igazságos  azonos  
módon  elbírálni  egy  videóklipet  ós  a  
videóra  készült-  oktató  vagy  egész-
ségügyi  felvilágosító  műsort.  Hiszen  
a  klip, de a referencia  videófelvótelek  
ós  a  reklámok  nyereség-orientáltak,  
addig  az  oktató  ós  ismeretterjesztő  
filmek  nem.  Szerintem  a  differenciá-
latlan  kezelési  mód  nem  elfogadható.  

—  Mi  a  következménye  ennek?  
—  Az,  hogy  az  úgynevezett  fekete  

ós  szívességi  (egymás  közötti)  köl-
csönzési,  másolási  piac  újabb  előnyt  
kapott. így  várhatóan  az  következik  
majd  be,  hogy  aki  csak  teheti,  „el-
dugja"  a  videós  tevékenységét,  ál-
cázza  majd  úgy,  ahogy  tudja,  ma-
gyarán : ahol  lehet, ott  csalni  fognak.  

—  Mi  lesz  az  iskolákkal,  a  közmű-
velődési  intézményekkel?  

—  Nem tudom,  mihez  kezdhetnek:  
igazi  megoldás  az  lenne,  ha  mégis  re-
vízió  alá  vennék  a  jelenlegi  döntést.  
Ha  ez  nem  járható,  úgy  marad  a  fu-
sizás. 

—  Mit  ért  ezen?  
—  Majd  minden  iskolának,  köz-

művelődési  intézménynek  van  vi-
deója.  Ha  saját  maguk  készítenek  
műsort,  az  nem  kerül  „pénzbe".  

A  MOKÉP  uralja  a  kölcsönzői  te-
rületet  ós  főleg  szórakoztató  filmek-
kel  van  jelen  a  piacon.  Viszont  a  
TELE VIDEO  leginkább  közművelő-
dési  célú  kiadó.  Vajon  milyen  esélyt  
látnak  áz  „életben  maradásra"?  

Sándor  György  mondja:  
—  Gondjaink  lesznek,  de  nem  fé-

lünk,  mert gondjaink  idáig  is  voltak.  
Eddig is állami támogatás  nélkül  dol-
gozunk,  a jövőben  is így  fogunk.  

—  Ebből  meg lehet  élni?  
—  Tavaly  (1987)  körülbelül  16 000 

darab  műsoros  kazettát  adtunk  el.  
Ennek  úgy  a  fele  iskolákba,  könyv-
tárakba  került,  fele  az  úgynevezett  
lakossági  vásárlás.  

—  Mennyire  gazdaságos ez a vállal-
kozás? 

—  Tavaly  önfenntartók  voltunk,  
visszafizettük  valamennyi  adóssá-
gunkat.  Budafokon  megépült  a  sok-
szorosító üzemünk, boltot  nyitottunk  
a  Lenin  körúton.  

—  Úgy tűnik, jó  üzlet ez a fajta- tevé-
kenység. 

—  Szerény  üzlet!  Ezen  a  területen  
nem  lehet  olyan  tőkét  akkumulálni,  
amely  például  külföldi  filmek,  jog-
díjainak  kifizetésére  elegendő  lenne.  
De  nem  veszteséges  a  tevékenysé-
günk.  A  TELE VIDEO  a  MOKÉP-
pel  ellentétben  a  kazettákat  eladja.  

—  Terveznek-e  kölcsönzést?  
—  Talán  ez  óv  közepétől  belekez-

dünk  mi  is.  
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