
A könyv a kultúra és az információátadás
legelterjedtebb eszköze a XX. században.
A könyv ára ezért jó lenyomata egy adott
korszak kultúrpolitikájának, és érdekes
adalékot jelent arra vonatkozóan is, hogy
milyen szerepet töltött be az emberek
mindennapjaiban a könyv. Az árakra vo-
natkozó adatok jótékonyan hallgatnak
azonban arról, hogy az adott rendszerben
mûködött-e cenzúra, mennyire lehetett
szabadon írni és olvasni, illetve milyen
volt a kiadott mûvek összetétele. Ezek fi-
gyelembe vételével mégis érdekes lehet
megvizsgálni, hogyan változtak a könyv-
árak Magyarországon. Az alábbiakban
elsõsorban az 1948 és 1989 közti idõszak
gazdaságát és könyvárait mutatjuk be, kis
kitekintéssel a korszakot megelõzõ és kö-
vetõ idõszakra. 

Az önálló magyar fizetõeszköz törté-
nete száztíz éves. A XIX. században az
Osztrák–Magyar Monarchiában az ezüst-
alapú forint volt a fizetési eszköz. A szá-
zad végén a forint helyett Magyarorszá-
gon az 1892. évi XVII. törvény hozta 
létre az aranyalapú koronát, amelynek
tényleges bevezetésre 1900. január 1-jén
került sor. Az I. világháború következmé-
nyeként a koronát többször durván leérté-
kelték. A fogyasztói árak a háború alatt
tizenhatszorosra emelkedtek.

1924. június 24-én megkezdte mûkö-
dését a Magyar Nemzeti Bank. Hivatalo-
san 1925. október elsején jött létre az új
pénz, a pengõ. A pengõ egészen a II. vi-
lágháború kezdetéig értékálló pénznek
bizonyult. A II. világháború alatt azon-

ban egyre nagyobb lett az infláció. 1940
és 1944 között a létfenntartási költségek
évrõl évre gyorsuló ütemben emelkedtek,

1944-re közel megkétszerezõdtek. 1945
második felében már teljes volt a pénz-
ügyi káosz. 1945. december 19-én lebé-
lyegzéssel 25%-ra csökkent a pengõ érté-
ke. 1946 januárjában „új” pénz, az adó-
pengõ jelent meg. Júniusra a pengõ telje-
sen elértéktelenedett, a lakosság gyakor-
latilag minden „pénzét” elveszítette, a
pengõkövetelések elértéktelenedtek.

1946 elején, az újjáépítés kezdeti
eredményei, a gazdasági élet valamelyes
konszolidálása után kezdõdhetett meg a
gazdaság „stabilizálásának” elõkészítése,
az új, „értékálló” pénz megteremtése. Az
átmenetet biztosító adópengõ paritása 
1 Ft = 200 000 000 adópengõ volt. Az
1938-as átlagos árszínvonalból az arany-
alapú értékaránnyal számolva alakultak
ki az új forintárak, azaz ez az arány hatá-
rozta meg az átlagos árszínvonalat. Az
1947–48-as politikai fordulat nagy válto-
zást hozott az ország életében. Az álla-
mosítás, a kollektivizálás nyomán a ter-
melõeszközök túlnyomó része társadalmi
tulajdonba került. A nagy államháztartási
és áruhiány miatt az új pénz bevezetése
után azonnal megindult az árak emelke-
dése. Az infláció tehát nem szûnt meg, de
annyira azért már erõs volt a gazdaság,
hogy az kezelhetõvé vált.

Az általános ár- és bérreformra, a
jegyrendszer eltörlésére 1951. december
2-án került sor. Az új kiskereskedelmi
árakat a tervgazdálkodás kívánalmainak
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megfelelõen hatóságilag állapították
meg. Az ötvenes években tulajdonképpen
csak drága és még drágább cikkek voltak.
Az 1952–68-as idõszakot – az idényáras
cikkek kivételével – a fogyasztói árak
stabilitása jellemezte, ami a társadalmi
tulajdonon alapuló tervgazdálkodással
valósult meg.

Az 1960. évi fogyasztói árszínvonal
mintegy 4%-kal volt alacsonyabb, mint
az 1952. évi. 1968-ban pedig a fogyasz-
tói árak Magyarországon 3,2%-kal vol-
tak magasabbak, mint 1960-ban  Így az
árak 1968-ban alig voltak magasabbak,
mint 1952-ben. Az átlagos árszínvonal
viszonylagos stabilitásán belül a vizsgált
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1. Fogyasztóiár-indexek (infláció) a javak fõcsoportjai szerint, 1952–1968

2. Fogyasztóiár-indexek (infláció) a javak fõcsoportjai szerint, 1968–1989



tizenöt év során számos ellen-
tétes irányú központi árváltoz-
tatás és burkolt áremelés volt.

Az új gazdaságirányítási
rendszer részeként 1968. janu-
ár l-jén bevezetett fogyasztói
árrendszer elveiben lényege-
sen különbözött a korábbitól.
1968-ban, az új árrendszer bevezetésének
elsõ évében, a fogyasztói árak átlagosan
valamelyest csökkentek. Az árak 1970 és
1975 között az elõzõ két évhez viszonyít-
va valamivel gyorsabban, éves átlagban
nem egészen 2,8%-kal emelkedtek Az
1980-as években az egyre változó, „lazu-
ló” gazdasági kötöttségek, valamint a
„korszerûsítésre” törekvés jegyében az
infláció, a pénzromlás jelentõsen fel-
gyorsult. 

Ez a gazdasági háttér érhetõ nyomon
a könyvárak, illetve a könyvforgalom
alakulásában is. A könyvek ára követte a
többi termék árváltozásait. 1968-ig
17–19 Ft volt egy könyv átlagára. Ez az
érték a következõ években jelentõsen
megnõtt: 1980-ban már 24,80, 1988-ban
52,50 Ft volt. 
A kormányzat elõszeretettel használta fel
példának a könyvkiadás adatait. 1958. jú-
lius 25-én az MSZMP mûvelõdési politi-
kájának irányelvei között a könyvkiadás
és a könyvtárhálózat fejlõdésére hivat-
kozva állapították meg, hogy „népünk
»könyvolvasó néppé« lett”, és a magyar
klasszikusok mûveinek magas példány-
számát hozták fel példaként a jó irányba
haladásra. Ugyanakkor alig egy évvel ko-
rábban, 1957. november 29-én, az
MSZMP Központi Bizottsága Politikai
Bizottságának határozata a könyvkiadás-
sal kapcsolatban még szükségesnek látta,
hogy a kiadók a szépirodalmi mûvek

kiadását alaposabban fontolják meg. 
„A Politikai Bizottság tudomásul veszi,
hogy ennek következtében átmenetileg
csökkenni fog az új magyar mûvek szá-
ma.” 

Ez a határozat egyben a könyvárakról
is rendelkezik: „A Politikai Bizottság
egyetért értékes szórakoztató regények
korlátozott kiadásával oly módon, hogy
ezek árát a szokásosnál magasabban álla-
pítsák meg. Az így nyert összeget hasz-
nálják fel fontos szépirodalmi és egyéb
mûvek olcsóbbá tételére.” 

A rendszerváltozás után az infláció
jelentõsen felgyorsult.

Egészen 1980-ig tartott a példány-
számok és a mûvek számának töretlen
emelkedése, ami 1980 után óvatosan
csökkent. 

Egy rövid, 1989–90-es fellendülés
után a mûvek számának szelíd növekedé-
se mellett 2000-ig drasztikusan lecsök-
kent a kiadott példányszám. A piac fel-
szabadulása tehát nem a példányszámok,
hanem a féleség növekedését hozta ma-
gával. Az írók és a kiadók szabadon dönt-
hettek kiadásaik felõl, azonban a piac 
immár kevesebbet vásárolt a szélesebb
választékból. 

A könyvek ívenkénti áraiból kiindul-
va az árak jóval az átlagot meghaladóan
nõttek. Míg 1989-ben „egy ívnyi könyv”
3,5–3,6 Ft-ba került, addig 2010-ben
annak ára a 100 Ft-ot jóval meghaladta. ■
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3. A könyvárak és a lakosság könyvvásárlásainak alakulása, 1955–1988
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4. Fogyasztóiár-indexek (infláció) 1989 és 2011 között 
(1989=100,0)

5. A könyvkiadás adatai, 1950–2010
Tovább csökkent a könyvpiac forgalma

További 3 százalékkal csökkent tavaly 2010-hez képest
a magyar könyvpiac forgalma – közölte Zentai Péter
László, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk
Egyesülésének (MKKE) igazgatója. Míg 2010-ben
még 61,5 milliárd forint értékben vásároltak könyvet
Magyarországon, tavaly 2 milliárd forinttal kevesebb,
mintegy 59,5 milliárd forint volt ez az adat, ami 
3,32 százalékos visszaesést jelent. A könyvpiac forgal-
ma már 2010-ben csökkenést mutatott a 2009-es ada-
tokhoz képest.

A kommüniké felidézi, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal által közölt tavalyi hivatalos infláció 3,9 száza-
lék volt, így a könyvpiaci forgalom visszaesése az el-
múlt esztendõben valóságosan több mint 7 százalékos.

Ha figyelembe vesszük, hogy a könyvpiaci kon-
junktúra utolsó évében, 2008-ban még több mint 
67,6 milliárd forintos forgalmat regisztráltak, „az el-
múlt három esztendõben a forgalom csökkenése nomi-
nálisan is 13,6 százalékot tett ki. Ha ehhez hozzá-
vesszük, hogy 2009 és 2011 között a hivatalos infláció
pontosan 13 százalék volt, akkor azzal a drámai adattal
szembesülünk, hogy a magyarországi könyvpiac az el-
múlt három esztendõben több mint 26 százalékos vesz-
teséget szenvedett el” – olvasható a közleményben.

Az összegzés szerint a közoktatási tankönyvek és
nyelvkönyvek elmúlt évi forgalma 1 százalékkal növe-
kedett, a tavalyi könyvpiaci forgalomból több mint
16,7 milliárd forinttal, 28,2 százalékkal részesedett.

Az ismeretterjesztõ könyveknek a könyvkiadáson
belüli pozíciója az elmúlt évben sem változott lényege-
sen, a teljes könyvpiac 24,3 százalékát tette ki ez a
szegmens. A szépirodalmi, illetve fikciós mûvek az el-
múlt évben is megõrizték piaci pozíciójukat, a több

mint 20 százalékos piaci részesedésük európai összehasonlításban is nagyon jó arány.
A szakkönyvek, tudományos mûvek, lexikonok, szótárak, valamint az egyéb, felsõoktatásban használatos kiad-

ványok összesített ágazatában látszólag nem következett be változás, a 8,96 százalékos piaci részesedés egy hajszállal
jobb is, mint a 2010-es 8,66 százalék. 

A gyermek- és ifjúsági könyvkiadás idei adatsora nominálisan jelentõs növekedést mutat: a 2010-ben regisztrált 
7,6 milliárd forinttal szemben a kiadók 9,9 milliárd forintos 2011-es eladási adatot jelentettek, ami papíron 30,5 százalé-
kos növekedés. A tavalyi növekedés valójában 13-14 százalékos, mivel a gyermekkönyv-kiadási piac egyik legjelentõ-
sebb szereplõje téves adatot szolgáltatott, így növekedés helyett 2010-ben 16 százalékos csökkenést mutatott a szegmens.

A piaci csökkenés arányában mintegy 3,7 százalékkal mérséklõdött tavaly az idegen nyelvû könyvek importja. A kül-
földrõl behozott idegen nyelvû kötetek a 2011. évi összforgalom 6,5 százalékát tették ki csaknem 4 milliárd forinttal.

A CD-k, CD-ROM-ok piaci részesedése több mint 40 százalékkal csökkent, a tavalyelõtti 147,5 millió forintos for-
galommal szemben a múlt évben már csak 82,7 milliós forgalmat regisztráltak, ami a teljes magyarországi könyvpiac
0,7 százalékát jelenti.

Az MKKE összegzése szerint a magyarországi könyvpiac struktúrája lényegében nem változott: 2011-ben 
14 piacvezetõ cég produkálta a kiadói összforgalom 56,65 százalékát, és 38 kiadó állította elõ a teljes összforgalom
több mint háromnegyedét. ■


