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A magyar e-könyv helyzete 
 
Nemrég a Wolters Kluwer áttekintette a régiós és a 
hazai elektronikus formátumú könyvpiacot. 
 
Bár az adatokból az látszik, hogy az elektronikus 
tartalomfogyasztás folyamatos növekedést mutat, 
a könyvtárosok valószínűleg még jó ideig megtart-
hatják a munkájukat. 
 
A Rüdiger Wischenbart nevű, bécsi székhelyű 
konzultációs cég 2016-ban átfogó kutatást végzett 
kelet-Közép-Európa e-könyvpiacáról. A kutatás 
szerint az utóbbi években folyamatosan nőtt az 
e-könyvek száma a környező országokban, Len-
gyelországban a könyvpiac 3%-át tették ki az 
e-könyvek, Észtországban 2,75%-át, Szlovákiában 
1-2%-át − ezek a legmagasabb számok a régió-
ban. 
 
Mennyi e-könyv jelenik meg? 
 
A legnagyobb mértékben mégis Észtországban és 
Litvániában jelennek meg e-könyvek, az egy év-
ben megjelenő címek mennyiségének közel fele 
érhető el összességében elektronikus formátum-
ban is (összesen 2000 cím érhető el elektroniku-
san, de évi 4000 cím jelenik meg a hagyományos 
könyvpiacon). A tanulmány becslése szerint Ma-
gyarországon körülbelül 7000 könyv érhető el 
e-formátumban, miközben 10–14 000 cím jelenik 
meg egy évben. Egyedül Lengyelországban érhető 
el több elektronikus könyv, mint amennyit a ha-
gyományos kiadás elér egy év alatt (37 000 és 
32 000 példány). Látható, hogy a régióban az 
e-könyv választási lehetőség még mindig viszony-
lag alacsony a megjelent könyvek számához ké-
pest. 
 
Bár egyre gyakoribb, hogy a megjelenéssel egy 
időben jelenik meg e-könyvformátumban is az 
adott mű, ez még mégis inkább a bestseller váro-
mányos címekre igaz. Átlagosan 3–6 hónap a 
késés a nyomtatott és a digitális formátum között, 
a leggyorsabb a régióban Lengyelország, ahol 
szinte azonnal elérhetővé válnak a húzócímek. 

Az árak 
 
2015-ben az e-könyvek árai emelkedést mutattak 
a régióban, a puhafedeles könyvek áraihoz kezd-
tek közelíteni. Ennek egyik oka lehet, hogy Szlo-
véniát kivéve nagyrészt szakítottak a kiadók a 
hard-DRM-mel, azaz a kemény, szigorú másolás-
védelmi módszerekkel, és inkább áttértek a vízje-
lezésre. 
 
Az egyik legnagyobb probléma az e-könyvek ter-
jesztésével a meg nem oldott áfa-kérdés. Szinte az 
egész régióban különböző az áfa tartalma a nyom-
tatott és a digitális tartalmaknak. Hazánkban is ez 
a helyzet, míg a könyveket csak 5%-os áfa terheli, 
addig az e-könyvekre az általános, a régió legma-
gasabb forgalmi adója, 27%-os áfa vonatkozik. 
 
A magyar piac 
 
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egye-
sülése 2016-os adataiból kiderül, hogy amíg a 
könyvpiac forgalma 2015-höz képest 2,3%-kal 
nőtt, elérve a közel 47 milliárd forintot, addig a nem 
hagyományos kiadványok csak 1,71%-át teszik ki 
ennek a számnak, és ebbe a beletartoznak a 
hangoskönyvek is. A szakkönyvek piaca is jelentős 
a hazai könyvek között, piaci részesedése 12% 
fölötti. 
 
A Wolters Kluwer Kft. online értékesítési adatai is 
alátámasztják a fentieket. „A webshopban értéke-
sített online tartalmak − e-könyv és Jogtár kiegé-
szítések − értékesítése 20%-kal nőtt 2014 és 2016 
között. Ezzel párhuzamosan a nyomtatott könyv 
értékesítés is 16%-kal nőtt két év alatt. Érdekes-
ség, hogy könyvek esetében a print és az online 
tartalmat együtt évről évre kevesebben vásárolják 
meg. Látszik, hogy a nyomtatott könyvek még jó 
ideig fontosak lesznek a szakkönyvpiacon, hiszen 
a Wolters Kluwer Kft. által interneten eladott szak-
könyvek több, mint 90%-a még mindig hagyomá-
nyos könyv vagy hagyományos könyv és e-könyv 
együtt csomagban.” − mondta el dr. Takács Tibor, 
a cég kiemelt ügyfélkapcsolati vezetője. 
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Érdekli az embereket az e-könyv? 
 
A Bookline 2016-os kutatása rávilágít, hogy a 
megkérdezettek 91%-a nyitott az e-könyvekre, és 
45%-uk e-könyv olvasóval is rendelkezik. Emellett 
38% olvas mobiltelefonon vagy tableten, 17% pe-
dig számítógépen. Akik még sosem olvastak 
e-könyvet, szintén nyitottak az újdonságra: 67%-uk 
szeretné kipróbálni az elektronikus olvasás élmé-
nyét. A legvonzóbb tulajdonságként az olcsóbb 
árat és a gyors, kényelmes és egyszerű vásárlás 
lehetőségét jelölték meg. 
 

A piaci adatokat némileg torzítja, hogy sokan még 
mindig nem hivatalos forrásból szerzik be az elekt-
ronikus tartalmakat. A legnagyobb hazai torrent 
oldalon például szinte az összes nagy cím megta-
lálható, napi 8–10 új, magyar nyelvű mű kerül fel. 
 
Forrás: 
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=45880&ref
erer_id=rss 
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