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a közgazdaság-tudományi könyvpiac helyzete 
magyarországon

mTa Közgazdaság-tudományi bizottsága,  
budapest, 2013. október 17. 

a Közgazdaság-tudományi bizottság októberi ülésén a magyarországi közgazda-
ság-tudományi könyvkiadás helyzetét vitatta meg. a téma annak a sorozatnak a 
folytatása, amely a közgazdászszakma működését befolyásoló kérdéseket tárgyal-
ja. az ülésen előadást tartott Nagy Zsuzsanna, a corvinus egyetem könyvtárának 
főigazgatója, illetve Laskó Judit, az akadémiai Kiadó vezető szerkesztője. meghí-
vott hozzászólóként felszólalt Kunos László, a corvina Kiadó igazgatója. az elő-
adásokat vita és hozzászólások követték. 

Nagy zsuzsanna arra a kérdésre kereste a választ, hogy az úgynevezett Z gene-
ráció korában, amelynek életében a digitális technológia a meghatározó, milyen 
szerepet tölthetnek be a könyvek. a kérdés megválaszolásához a nemzetközi és 
magyar könyvpiac alakulását mutatta be. az európai könyvpiacon feltételezhe-
tően a válság hatására a könyvkiadásból származó bevételek 2007 és 2011 között 
24,5 milliárd euróról 22,8 milliárd euróra csökkentek. ezen az összegen belül a 
tudományos könyvek részesedése 22,5 százalékról 19,5 százalékra esett. mindez 
azonban csak a példányszámok vagy a könyvárak csökkenésének következmé-
nye, az újonnan megjelentetett kötetek száma ugyanebben az időszakban 490 
ezerről 530 ezerre nőtt. 

magyarországon a nemzetközi tendenciákhoz képest némileg eltérő folyamatok 
mentek végbe. míg 2003 és 2008 között a könyvforgalmi bevételek stabil emelke-
dése volt megfigyelhető, a válság kitörését követően a forgalom jelentősen csök-
kent – a 2008. évi 66,9 milliárd forintról 2012-ben 58 milliárdra. ehhez a tendenci-
ához nemcsak az eladott példányok számának esése járult hozzá, de eleve kevesebb 
könyvet jelentettek meg a kiadók, és egy-egy mű átlagpéldányszáma is csökkent. 
1990-hez viszonyítva az eladott példányszám harmadára esett. ennél még erőtel-
jesebb visszaesést mutat az ismeretterjesztő könyvek piaca: míg 1990-ben még 31 
ezer példány kelt el átlagosan egy-egy műből, 2012-ben már csupán 3900. ma a 
szakkönyvek és tudományos könyvek részesedése a könyvpiacon 9,1 százalék, ami 
az európai aránynak kevesebb, mint a fele.

ezen a piacon a magyar szerzők által írt tudományos könyvek száma nem mutat 
stabil tendenciát, az elmúlt évtizedben évi 100 mű körül ingadozik, míg a példány-
szám 41 ezer és 111 ezer között alakult. a budapesti corvinus egyetem könyvtára 
az előadó gyűjtése szerint 2003 és 2012 között 659 olyan művet szerzett be a köz-
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gazdaság-tudomány és gazdálkodástudomány területén, amelyet magyar szerzőtől 
magyarországon adtak ki. 

a visszaesés magyarázataként az előadó a könyvpiac vásárlói közül a könyvtá-
rak helyzetét elemezte alaposabban. elmondta, hogy az intézményeket érintő meg-
szorítások első célpontja általában a könyvtár – annak ellenére, hogy a minőségi 
felsőoktatáshoz a kutatási infrastruktúra alapvető követelmény. súlyosbítja a hely-
zetet, hogy a könyvtárak költségvetéseik 75 százalékát nem is könyvekre, hanem 
folyóirat-előfizetésekre és adatbázisokra fordítják, ami tovább szűkíti a könyvekre 
rendelkezésre álló keretet. az állománygyarapodásra szánt összeg magyarországon 
a felsőoktatási könyvtárakban az elmúlt 10 év alatt hozzávetőlegesen 30 százalékkal 
csökkent, ami visszafogja a könyvpiaci keresletet. a könyvtárak így ma már nem 
képesek nagy példányszámban biztosítani az alapvető tankönyveket sem, míg a 
hallgatók teherbírása a könyvvásárlás szempontjából szintén korlátozott.

laskó Judit folytatta az első előadás témáit. a könyvpiaci helyzetet jellemezve 
rámutatott arra, hogy az elmúlt években a vásárlóerő csökkent, a nyomdaköltségek 
emelkedtek, a kereskedelmi árrések nőttek, miközben a fizetési morál romlott és 
a körbetartozás egyre nagyobb mértékeket ölt. a szakkönyvek forgalma az elmúlt 
10 évben felére csökkent, aminek számos oka van. Olvasói oldalról sok szakma 
tudományos köre igen szűk, a szerzők hajlamosak csupán saját, illetve közvetlen 
munkatársaik műveit tanítani és hivatkozni (erre a vita során Szabó Katalin is fel-
hívta a figyelmet). a hallgatók eközben nem lelkesednek a könyvekért, aminek 
egyik oka lehet, hogy a tudományosság szempontja és a hallgatói igények sokszor 
összeütközésbe kerülnek egymással. végül a menedzserek nem olvasnak, vagy ha 
igen, akkor angolul. 

az akadémiai Kiadó tapasztalatai alapján úgy látják, hogy azon szakkönyvek ki-
adása térül meg, melyek megtalálják helyüket a felsőoktatásban és tagjai egy soro-
zatnak. Profitot az utánnyomások termelnek, míg az egyszeri megjelenések többsége 
nem adható ki támogatás nélkül. az akadémiai Kiadónál a kiadott könyvek 67 szá-
zaléka évi 100 példánynál kisebb ütemben fogy, ami mindenképpen külső támoga-
tást tesz szükségessé. Üzleti sikert az 500-nál nagyobb eladási példányszám hozhat, 
ez azonban csupán a könyvek néhány százalékára jellemző. 

a digitalizáció kihívására válaszként elmozdultak az online megjelenés felé az 
e-könyvek, a nyomtatott könyvek kiegészítéseként elérhető online tudásbázisok és 
az online only szótárak bevezetése révén, valamint mobil alkalmazásokat is for-
galmaznak. az előadó azonban arra is rámutatott, hogy a digitalizáció számos di-
lemmája egyelőre megválaszolatlan. Jelenleg a digitális kiadás nem sokkal olcsóbb, 
mint a nyomtatott változat, míg a szerzői jogi védelemmel kapcsolatosan komoly 
problémák merülhetnek fel. Nem világos a követendő üzleti modell sem, mely a 
digitális kiadványokat sikeressé tehetné. 

előadása végén laskó Judit egy százfős fókuszcsoportos kutatás tanulságait 
mondta el, amelynek során a könyvekkel kapcsolatos hallgatói igényeket próbálták 
feltérképezni. a kutatás alapján a hallgatók többsége nem használ könyvet, mert 
pénzbe kerül és nem túl hatékony, azaz túl sok a ráfordított idő kevés hozadékkal. 
általában akkor vesznek könyvet, ha az nem csupán vizsgára kell, hanem az évkö-
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zi munkához is, vagy a későbbiek során is használható. Könyvet egyébként is csak 
legvégső esetben vásárolnak, ha nincs meg könyvtárban vagy ismerősnél, nem le-
het lefénymásolni, az internetről letölteni és másodkézből sem elérhető. félévente 
átlagosan két-három ezer forintot költenek könyvekre, és maximum három-négy 
könyvet vesznek meg. a kutatás némileg meglepő eredménye, hogy a nyomtatott 
formát 3:1 arányban kedvelik a digitális formához képest akkor is, ha az elektro-
nikus változatba lehet jegyzetelni, kiemeléseket tenni és kivonatot készíteni belőle. 
a könyv jogtisztaságával kapcsolatosan a hallgatók teljesen érdektelenek, az a fon-
tos, hogy meglegyen. 

Kunos lászló felkért hozzászólóként szintén arról számolt be, hogy a könyv sze-
repe változik – továbbra is fontos, de már messze nem egyedüli eszköze a tudás át-
adásának. megtartotta azt az előnyét, hogy a véglegesség érzetét nyújtja – mire egy 
könyv megjelenik, rengeteg szűrőn megy keresztül, míg az elektronikus forma soha 
nem tekinthető véglegesnek. Üzleti alapon könyvet 1000-2000 példány alatt nem ér-
demes kiadni. a corvina Kiadó olyan könyvek kiadását tartja feladatának, amelyek 
igényesek, és a vizsgált kérdés szélesebb olvasóközönséget is érdekel. ez egy rendkí-
vül szűk piaci szegmens. az elmúlt években kilenc közgazdasági témájú művet adtak 
ki, melyből négyet magyar szerző(k) írtak. 

az előadást követő vita során az előadóknak számos kérdést tettek fel. 
Bod Péter Ákos a corvinus egyetem könyvtára kapcsán a köteles példányok léte 

iránt érdeklődött. Nagy zsuzsanna válaszában kifejtette, hogy az egyetem jogsza-
bályváltozás alapján 1997 óta már nem országos közgazdasági szakkönyvtár, és je-
lenleg egyetlen könyvtár sem tölti be ezt a szerepet. 

Várhegyi Éva arra kérdezett rá, hogy a támogatások szükségessége a kiadóknál 
nem befolyásolja-e a lektorálási folyamatot, azaz adnak-e ki könyvet azért, mert 
megfinanszírozza valaki. laskó Judit erre nemlegesen válaszolt, a hozzájuk beérkező 
kéziratokat nem csupán a lektorok, hanem a sorozatszerkesztők is alaposan átnézik, 
mielőtt megjelennek. 

Halpern László és Kőrösi Gábor aziránt érdeklődtek, hogy az akadémiai Kiadó 
mennyiben figyeli a piaci igényeket, azaz kérnek-e fel szerzőt egy könyv megírására 
vagy kezdeményeznek-e fordításokat. a válaszból megtudtuk, hogy 80 százalékban 
szerzői megkeresésre jelentetnek meg könyveket, míg 20 százalékban a piaci kereslet 
alapján. a fordítások kapcsán laskó Judit elmondta, hogy jelentős tőkebefektetést 
igényelnek egyrészt a jogdíjak, másrészt a fordítás költségei miatt. ezekkel csak ezer 
példány felett érdemes foglalkozni. 

Farkas Beáta a hallgatói igények és az oktatói érdekek közötti ellentmondás-
okra hívta fel a figyelmet. meglátása szerint az elmúlt időszakban két műfaj – a 
tankönyv és a monográfia – határai elmosódtak. míg a tankönyvekre lenne pi-
aci igény, a tudományos előrehaladást a monográfia szolgálja. emiatt az oktatók 
inkább monográfiákat írnak és használnak tankönyvként, ám ezek a hallgatók 
számára túl nehezen érthetők. 

Hámori Balázs is azt hangsúlyozta, hogy a tankönyv nálunk más, mint az angol-
szász országokban, ahol letisztult folyóiratcikkek után készülnek a könyvek. Nálunk 
sokszor egy-egy tanszék tudományos munkásságát igazolja. a követendő üzleti mo-
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dell kapcsán arra mutatott rá, hogy magyarországi kiadó angol menedzsmentköny-
vek fordításával komoly sikereket ért el. válaszában Pomázi Gyöngyi, az akadémiai 
Kiadó szerkesztőségi igazgatója azt hangsúlyozta, hogy velük szemben mások az el-
várások, és ők elkötelezettek a minőség iránt. ez biztosítja többek között azt, hogy a 
tudományos munkát író szerzők is szívesen publikálnak náluk. 

Nagy zsuzsanna a laskó Judit által bemutatott felmérés eredményei kapcsán azt 
jelezte, hogy a budapesti corvinus egyetemen a hallgatók szeretik a tankönyveket, 
az igény tehát megvan. az illegális másolások kapcsán az oktatói felelősségre hívta 
fel a figyelmet, hiszen sokszor az oktatók maguk sem igénylik a jogtiszta forrásokat. 
ez még a súlyos költségvetési helyzetben is problémának tekinthető. 

Győrffy Dóra
az mTa Közgazdaság-tudományi bizottságának titkára


