
I Gondolatok a videóról

, A Módszertani füzetek 1983/3. számában rövid cikket írtam a videózás jele
néről es jövőjéről. A cikk végén kértem, hogy várjunk néhány hónapot az egysé
ges videorendszer kialakítását illetően. Elöljáróban felvázolnám az eltelt egv év 
alatt vegbement változásokat.

1983 júniusában megalakult a Videóiroda Gazdasági Társulás, melyet 
—  a videózásban legjelentősebb szerepet vállaló —  11 vállalat hozott létre. A gaz
dásági társulás a videózás elterjesztésével kapcsolatos kereskedelmi és koordiná- 
cios feladatok ellátását tűzte ki célul. A társulás 1984. május 15-én bemutatóter
met nyitott a Lenin krt. 30. szám alatt, ahol a megnyitás napjától kezdve szinte 
folyamatosan adják egymásnak a kilincset az érdeklődők. Az év második felé- 
re a gazdasági társulás különböző vállalkozások véghezvitelét is tervezi, elsősor
ban kész műsorok átjátszását és sokszorosítását.

A Művelődési Minisztérium 1984 márciusában az Országos Közművelődési 
lanacs Elnöksége számára felterjesztést készített a videózással kapcsolatban. 
JNehany gondolat az előterjesztésből:

. a jövőt tekintve bizonyosak lehetünk abban, hogy az oktatás videotechni
kai eszközei az ezredforduló évtizedében tömeges fogyasztási cikké válnak;

—  napjainkban pontos felmérések nincsenek, de a becslések szerint 10— 25 
ezer házi használatú berendezés működhet az országban;

—  jelent, hogy az elmúlt tíz év alatt mintegy 30 különböző készülék- 
típus került be az országba, és az eltérő konstrukciós rendszerű készülékek külön
böző típusú kazettát igényelnek. Az egységesítésre szükség van, ezt azonban gá
toljak a nagy értékűnek minősített berendezésekre vonatkozó vámkorlátozások;

, .77,,a Vllá§ 63 országára kiterjedő felmérés szerint 1983-ban 25 millió videó ’ 
készülékét tartottak számon, 1984 végére várhatóan már több mint 40 millió 
készülék fog üzemelni. A készülékek nagy része Japánból származik és áruk a 
nyugati államokban körülbelül egy színes tv árával egyenlő;

a többféle rendszerű berendezés közül a legnagyobb részarányt a VH8- 
rendszer alkotja, amely megközelítően az összes készülék kétharmada; ezt a 
rendszert honosítja meg a Szovjetunió is Elektronika VM — 12 néven, melynek 
tömeggyártása —  a tervek szerint —  1984-ben elkezdődik.

-^előterjesztés a továbbiakban javaslatokat tesz a videózással kapcsolatos 
különböző jogi szabályozásokra is.

Az Országos Közművelődési Tanács 1984 áprilisában vitatta meg a felter- 
jesztest. A kormány szükségesnek látta az OKT elnöksége e tárgyban hozott 

atarozatanak megerősítése mellett, a videózás jogi, gazdasági szabályozórend- 
szerenek kidolgozásáról, a gyártók, kiadók, forgalmazók működési feltételeinek 
rendezeseről, az irányítás és az ellenőrzés tennivalóiról, a készülék- és kazetta- 
eilatas, valamint a sokszorosítás megoldásával kapcsolatos kérdésekről minisz
tertanácsi határozat kerüljön kiadásra.

Az OKT Tájékoztatója alapjan törekedni kell a sokféle rendszer és típus 
hasznalataval kapcsolatos hátrányok kiküszöbölésére, ösztönzöni kell, valamennyi
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igénybe vehető eszközzel, elsősorban a VHS és a Szovjetunióban tömeggyartásra 
kerülő készülékek behozatalát. Az ilyen rendszerű készülékek behozatalának 
ösztönzése érdekében meg kell vizsgálni a vámtételek csökkentési lehetőségét is.

A SK Á LA—COOP 1983-ban megkezdte a VHS-rendszerű készülékek beho
zatalát és árusítását, 1984-ben megközelítően 2 ezer készülék és 100 ezer kazetta 
behozatalát tervezik. A fentiekből kitűnik, hogy a videózás elterjesztésére es 
szabályozására a kezdeti lépések hazankban is megtörténtek.

Az Elektronika VM— 12 szovjet típusú videomagnó egy úgynevezett asztali 
készülék, amely VHS rendszerű műsoros kazetták lejátszására, valamint tévé
műsorok felvételére alkalmas. A készülékhez felvevőkamera gyártását egyelőre 
nem tervezik, tehát műsorkészítésre csak más típusú (nyugati országokból be
szerezhető) kamerával lehet alkalmassá tenni. Fel hasz nalása így bizonyos mérté
kig korlátozott. Nem várható, hogy a készülék 1984-ben kereskedelmi forgalomba 
kerül. Kapható viszont a SKÁLA— COOP áruházakban a Japánban gyártott 
Panasonic típusú készülék 80 ezer forintért. Ez a készülék teljesítményét tekintve 
megegyezik az Elektronika VM— 12 teljesítményével, és azzal várhatóan kompa-

Meglévő gazdasági nehézségeink miatt az egységes videórendszer kialakítását 
a büntetésvégrehajtásban csak szakaszosan tudjuk megvalósítani. Első lépésben 
elégséges a fent említett készülékek valamelyikének a beszerzése. A fejlesztés kö
vetkező lépéseként azt tervezzük, hogy intézetenként saját műsort lehessen ké
szíteni. Ehhez az asztali magnón kívül egy kamerával felszerelt hordozható kep- 
magnetofon és két tévékészülék szükséges. Ez elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy a vágás, szerkesztés munkálatait elvégezhessék. Jelenleg, ha az anyagi 
lehetőségek szűkösek, elegendő, ha intézetenként egy-egy asztali készülékét es 
egy-egy színes televíziót beszereznek, így a filmstúdió által készített anyagok 
vetítését meg tudják oldani, ugyanakkor megoldható az is, hogy a televízió 
programjaiból rögzítsenek bizonyos műsorokat és azt később, tetszés szerinti 
időpontban visszajátszhassák. Gondolok itt elsősorban az iskolatelevizio adasaira, 
amelyeket kitűnően fel lehet használni az oktatásban, de ez a lehetőség megvan 
a tájékoztatási és szórakoztató jellegű műsorok esetében is.

A Filmstúdió jelenleg két témában készít videofilmét, mindkettő a konfek
cióipart érinti. Az egyik munkavédelmi oktatófilm, a másik pedig a konfekció- 
ipari betanított munkások képzéséhez kíván segítséget nyújtani. A filmeket ez év
ben elkészítjük, ezért ajánljuk azoknak a büntetés végrehajtási intézeteknek, 
illetve üzemeknek, ahol ilyen tevékenység folyik, hogy már most szorgalmazzak 
a képmagnetofon és a színes tévékészülék beszerzését. Ez utóbbi beszerzesevel 
kapcsolatban javasoljuk, hogy az ORION-gyár MÓR típusú készülékét keressek, 
mert ez a típus egyéb előnyös műszaki jellemzői mellett videokimenettel is ren
delkezik, ami feltétlenül szükséges a tv-műsorok rögzítéséhez. i i i " ' . *

A Filmstúdió egy többrészes, a videózás teljes problémakörét felölelő, atfogo, 
oktatófilm elkészítését tervezi 1985-re. A film célja, hogy a videotechnikával ren
delkező intézeteknél és üzemeknél az ezzel megbízott személyzet oktatasa es 
továbbképzése egységes legyen. A videorendszer további fejlesztését is ebben a 
filmben kívánjuk meghatározni, mert a videotechnika alkalmazásához sok műsza
ki és egyéb ismeretre van szükség, ami messze meghaladja egy ilyen cikk méreteit. 
Távlati célunk az, hogy minden intézetnél olyan videostúdió létesüljön, es olyan 
szakembergárda alakuljon ki, amelyik alkalmas —  a rádióstúdió mintájara 
önálló műsorok készítésére, szerkesztésére és forgalmazásara.

*
Összefoglalva tehát: idén elegendő, ha egy VHS-rendszerű asztali készüléket 

és egy MÓR típusú színes készüléket vásárolnak az intézetek. A fentiek költsége
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mintegy 100 000 forint. (Ezt az összeget a központi anyagi szolgálat nem tudja 
kiutalni, az intézeteknek maguknak kell kigazdálkodniuk.) Törekedni kell, hogy 
a képmagnót lehetőleg a SKÁLA— COOP áruházakból vásárolják, mert ezekre a 
készülékekre az áruház egy év garanciát vállal, és így elérhető, hogy a készülékek 
azonop —  Panasonic —  típusúak lesznek. Amennyiben van olyan intézet, 
amelyik a fenti összegnél többet is tud áldozni a videózás érdekében, jelenleg egy 
VHS rendszerű videoszet (hordozható magnó, kamera, hálózati adapter, akkumu
látorok) hozzávetőlegesen 300— 350 ezer forintért beszerezhető. A beszerzések 
megkönnyítése érdekében javaslom, hogy az érdekeltek akár telefonon, akár sze
mélyesen keressék a kapcsolatot a Filmstúdió munkatársaival.

Kubatov János

49


