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Privatizáciő e|őtt a
Hungaroton Classic

pontból is jobb helyzetben vagyunk,
hogy nem kellett átvállalnunk a

Hungaroton adóssígterheit' Ez nem
azt jelenti, hogy bármit ingyen kap-
tunk volna, hiszen a privatizálá-
sunkból szőrmazó bevétel az
anyacéghez folyik majd be' amelyet
a hitelezők kielégítésére kell fordí-
tani. A két jogutód megalakulásíval
egy olyan gazdasági manőver zaj-
lott le' amivel a kiadísra érdemes
művek a kÖnnyű- és a komolyzené-
ben is megmentésre kerültek.

} Ez azt jelenti, hogy a kö'
zeljövó'ben új kiadványok
is megjelenhetnek?

- L994_ben 30 új kiadvínyunk
volt. Ezek olyan felvételeket takar-
nak, amelyeket a Hungaroton az el-
múlt négy évben vett fel, de nem

volt pénzük a megjelentetésükre.
Fontosnak tartom |eszogezni: ez
nem azt jelenti, hogy rátelepedtünk
volna a Hungaroton archívumíra,
hanem azt, hogy azokra a felvéte-
lekre, amelyeket akkoriban készítet-
tek, de nem tudtak kiadni, sikerült
kellő megrendelést Összegyűjtenilnk
vagy SzponZort találnunk.

l Újart felvételeket is ter-
veznek?

- Ma még meghaladní az erőn-
ket egy-egy kö|tséges felvétel elké-
szítése. Példíul ha zenekari
felvételt akarnánk készíteni' akkor
mindenképp nagyobb arányú SZpon-

zorílásra lenne szükségünk, illctve
meg kellene várnunk a privatizáció
végeredményét.

A Hungaroton két jogutódja kÖ-
zÜl a konnyűzenét kiadó Hungaro-
ton Gong három éve, a komo|y-
zenével foglalkozó HungaroIon
Classic pedig 1993 őszén alakult
meg - mondja Hollós Máté. -Késésünk oka, hogy a komolyzene
kiadásához sokkal több pénzre volt
szükség. Végül - igaz, minimílis
pénzalappal - létrehoztuk a céget,
amelyről ma mír örÖmmel elmond-
hatom: sikerü1t stabilizáInunk, s

olyan piaci pályára állítanunk, ami-
lyen a Hungaroton fénykorában jel-
lemezte a komolyzenei kiadást.

l Bizonyára nem vo|t azért
felhőtlen az elmúlt másfél
esztendő...

- Megalakulásunkkor a Hunga-
rotonnak a komolyzenei raktárkósz-
lete gyakorlatilag nulla volt.
KÍilönosen a közkedvelt címek
fogytak ki, amelyeknek az után-
gyírtására nem volt pénze a cégnek.
Ma a Hungaroton-katalógus egy-
harmada kapható és folyamatos az
utángyártás is. Terveink szerint ta-
vasz végére már a fele, karácsonyig
pedig a katalógusban szerep|ő
összes cím elérhető lesz. Nekijnk
azt a spirált kell megtenntlnk felfe-
lé, amit a '93 előtti években a Hun-
garoton tett meg lefelé. 1990-93
kÖzött egyik pénzügyi nehézség a
másikat szülte, ma pedig az e1yre
több lemez kiadásával egyre több a
bevételünk. A gondok ellenére még-
is inkább a kettéválás előnyeire he-
lyezném a hangsúlyt, hiszen egy
kisebb cég mozgékonyabb és gazda-
ságiIag jobban menedzselhető, mint
egy mamutvállalat. Abból a szem-

a Mi az oka a ptivatizáció
elhúzódásának?

- Az archívum kÖrüli huzavona.
Ez aztjelenti, hogy voltck olyan el-
képzelósek, amelyek alapjín a két
jogutódnak scmmi joga nem lett
volna a Hungaroton archívumához.
Ezeknek az elidegenítésre tÖrténő

tÖrekvéseknek semmiféle jogalap_
juk nincs. A köze|múltban elhárul-
tak a privatizíció elő1 aZ

akadályok, mivel az ÁvÜ dontése
szerint az archívumot apportiílni
kell a Gongba és a Classicba. Ezek-
ben a napokban folyik az archívum
vagyonértékelése, s ezt kÖvetően
kerül mind a két jogutód eladásra.
Ha a privatlzíció lezajlik, akkor
olyan működő tőke áramolhat a

Classicba' ami lehetővé t'e.szí az e-

]őbb említett zenekari felvételeket
is.

i Privatízácíós ügyeknél
ma megszokott a késede-
lem. Mennyiben okozhat
egy esetleges elhúzód'ás
gondokat a működésük-
ben?

- Akkor is bizakodó vagyok'
mivel jelentkezett olyan szponzor'
aki mír most elég jelentős összeg-
gel kíván beszállni a felvételekbe.
Az egyeztetések alapján nagy esé-
lyünk van arra, hogy már ebben az

évben készülhetnek felvételek.

a El lehet árulni a bőkezű'
szponzor nevét?

- A FOTEX, amely várhatóan

az egyik vevőjelÖlt is lesz.

to= IZENEEAR] [TJÓ HELYEN sZÓLl HIRDESsEN LAPUNKBAN| Íel;342_8927 ll. ÉVFoLYAM l995/l




