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BEVEZETÉS 

Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy a vizsgált vállalatnak, a Szent István Tár-

sulatnak a jövőben hogyan érdemes alkalmazkodnia a gyorsan változó fogyasztói igé-

nyekhez, megjelenő új trendekhez. A téma aktuális, hiszen olyan változások kezdődtek 

el, amelyek befolyással vannak bármely könyvkiadó szervezet tevékenységére. 

Az olvasás mást jelentett az előző generációknak, mást jelent a mai fiataloknak. Régen 

nem volt más módja az olvasásnak, csak a hagyományos, papíralapú könyv fellapozása. 

Ma már számos formában merülhetünk el az olvasás világában. Kinyithatunk egy könyvet, 

táblagépünkön vagy laptopunkon is olvashatunk – vagy éppen kipróbálhatjuk az elektroni-

kus könyvolvasókat. Vajon az e-könyv megjelenése hogyan fog hatni a hagyományos – 

olykor régi, díszes, aranyozott oldalú, poros – könyvek helyzetére? Képes növelni az olva-

sás népszerűségét? Valóban úgy csökken az olvasással töltött órák száma, mint ahogyan 

azt halljuk? Valóban internetezéssel, számítógépes játékokkal töltik idejük nagy részét a 

fiatalok? 

Választ keresek arra, a Szent István Társulat hogyan tud alkalmazkodni a fogyasztók 

új igényeihez, az informatikai világ által diktált gyors változásokhoz. Vizsgálom, milyen 

lépéseket tartok szükségesnek az elektronikus világba való beilleszkedéshez a több 

mint másfél évszázados fennállás alatt kialakult tradíciók fenntartása mellett. Milyen érvek 

szólnak az e-könyv bevezetése mellett, és milyen veszélyei lehetnek ennek. (Mindezen 

kérdésekre a 4., 6. és 7. fejezetben találhatóak meg a válaszok.) 

A pályamunka alapvetően az e-könyvek jövőjét, befogadását vizsgálja. Mielőtt elkez-

denénk gondolkozni azon, hogy milyen eredmények születtek a vizsgálatok során, álljunk 

meg egy pillanatra, és a következő kérdésre fókuszáljunk: 

PC, laptop, táblagép, okostelefon, e-book… „E”-mber… nem veszik-e el a fájlok között? 
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1. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS 

Legelső lépésben tekintsük át röviden a témával kapcsolatban megjelent szakirodalmat. Ez 

érinti magát a tervezést, az olvasási szokásokat, illetve az elektronikus könyvek piacát is. 

Annyit még megjegyzek, hogy inkább internetes forrásokból tájékozódtam az e-

könyvekkel kapcsolatban, tekintve, hogy viszonylag új jelenségnek számítanak – legaláb-

bis hazánkban. 

1.1. A TERVEZÉS ELMÉLETE 

“Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca)
1
 

A marketingtervről igencsak megoszlanak a vélemények. Szükséges írásba foglalni? Ha 

csak a vállalat dolgozóinak fejében van, az elég? Egyáltalán minek is marketingterv? 

Anélkül is lehet sikereket elérni, eredményesen működni. Tényleg lehetséges? 

A marketingterv forgatókönyv, melyben rögzítésre kerül, hogy mit szeretne elérni a szer-

vezet, mi az alapvető célja, kikért – milyen fogyasztókért – létezik, milyen pozíciót céloz 

meg, hogyan lehet különleges, mi lesz az az ajánlat, amelyre felfigyel a piac. Kell egy kije-

lölt útvonal, amelyen halad a vállalat. Terv nélkül könnyű elveszni, elveszteni a célokat, 

vagy épp ellenkezőleg, megfeledkezni a prioritásokról a sok célkitűzés közepette. 

A stratégia olyan terv, mely a profit növelésére irányul, miközben a vállalat figyelembe 

veszi a versenytársak várható magatartását is. [Kearl, James R: (1993): Principles of 

Microeconomics, 353. p.] 

Mielőtt részletesen rátérnék a Szent István Társulat marketingtervének előkészítésére, te-

kintsük át, mit kell tudni elméletben a tervezés folyamatáról. [17, 18] 

  

                                              
1
 http://idezet.wordpress.com/category/seneca/ [Letöltés ideje: 2013. május 21. 9.58] 

http://idezet.wordpress.com/category/seneca/
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1. Vezetői összefoglaló  

Legelőször is fontos, hogy meghatározzuk, miért és kinek írjuk a marketingtervet. Ebben 

a részben lényegre törően összefoglaljuk marketingtervünket. Pár szóban kitérünk arra is, 

hogy milyen termékekkel, szolgáltatásokkal foglalkozunk, illetve ezekkel kapcsolatban mi-

lyen céljaink vannak. 

2. Helyzetelemzés 

Helyzetelemzéssel folytatjuk a munkát. Ez több részre tagolódik. Bemutatjuk a vállala-

tunkat, mivel foglalkozik, hol helyezkedik el a piacon. A vállalat környezete egyfajta de-

termináló tényező, hiszen korlátokat szab a működésben. Ezzel összefüggésben végezhe-

tünk makrokörnyezeti elemzést (STEEP-analízis). Elkészítjük a SWOT-elemzést is, azaz 

leírjuk, hogy mik a vállalat erősségei (Strengths), gyengeségei (Weaknesses); illetve lehe-

tőségei (Opportunities) és veszélyei (Threats). Azt ne feledjük, nem az a lényeg, hogy 

mindent, minél több tényezőt vegyünk számba! Fel kell ismerni, melyek azok, amelyek 

meghatározzák a stratégiánkat. [Chikán Attila, Vállalatgazdaságtan, (2008), 541. p] 

Tisztában kell lenni nem csupán a saját vállalatunkkal, hanem a célpiacunkkal is. Milyen 

demográfiai és pszichológiai jellemzőkkel bír, hogyan érdemes megszólítani, milyen igé-

nyei, szükségletei vannak, milyen vásárlási szokásokat tanúsít. Biztos, hogy egybeesnek a 

célcsoport igényei és a mi kínálatunk? Feltétlenül kell ismerni a megcélozni kívánt közön-

séget, hogy hűek legyenek hozzánk, ugyanakkor tudjunk nyitni újabb vásárlók felé is. 

Gyakran rosszul közelítenek ehhez a kérdéshez. „Mindenkinek szüksége van a termékünk-

re.” „A veterán autócsodák és a modern járművek tulajdonosait is megkeressük.”
2
 Előbbi-

nél az a hiba, hogy olyan termék/szolgáltatás nincs, amelyre mindenkinek szüksége lenne, 

bármennyire is azt gondolnánk, a mi termékünk alapvető fontossággal bír. Utóbbi megfo-

galmazásnál pedig az helytelen, hogy megpróbáljuk egymásnak ellentmondó jellemzőkkel 

bíró csoportoknak ugyanazt az ajánlatot nyújtani – és ez szinte lehetetlen. [Agárdi Irma, 

Kereskedelmi marketing és menedzsment, (2010), 141 p.] 

Természetesen a versenytársainkról sem szabad elfelejtkeznünk. Azonosítani kell őket, 

megfigyelni, miben jobbak nálunk, milyen marketingstratégiát követnek. Azonban nem 

csupán elvontan kell megfogalmazni, hogy „A Könyvmoly Kiadó sokkal hatékonyabban 

tudja erőforrásait allokálni.”. Ehelyett – amennyiben lehetséges, – úgy kell becsülni, hogy 

„A Könyvmoly Kiadó az elmúlt évben 10%-kal tudta növelni vásárlói körét a hatékony 

                                              
2
 http://www.market-iq.hu/marketing/marketing-strategia/ [Letöltés ideje: 2013. augusztus 24. 14.40] 

http://www.market-iq.hu/marketing/marketing-strategia/
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erőforrás-elosztás révén.”
3
. Nem szabad kihagyni a versenytársak elemzését, hiszen a pia-

con nem csak a mi ajánlatunk jelenik meg! 

Utóbbi megállapítást, miszerint egyértelmű, egzakt számokkal érdemes dolgozni, az egész 

tervezés folyamán észben kell tartanunk. Ez segít abban, hogy reálisan, tárgyilagosan lás-

suk a jelenlegi és jövőbeni helyzetet. 

3. Marketingfeladatok és –célok meghatározása 

Céljainkat az alábbi követelmények mentén tanácsos követni [Csath Magdolna: (2004): 

Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, 59-61. pp.]: 

 Egyértelmű megfogalmazás. Tehát a feladatunk pl. az értékesítés növelése. Ez 

esetben a célunk az elkövetkezendő egy évben az értékesített kiadványok szá-

mának 5%-os emelése. 

 Ellentmondástól mentes kijelentés. Gyors növekedést szeretnénk elérni, de meg 

is szeretnénk tartani a jelenlegi – biztos – pozíciót? 

 Mérhetőség. Nyomon lehessen követni azt, hogy haladunk a célok megvalósí-

tásában. 

 Elérhetőség, motiváció. Nem szabad elérhetetlen célokat kitűzni. Pl., ha eddig 

nem sikerült jelentősen növelni a forgalmat, akkor ne mondjuk azt, hogy jövőre 

megháromszorozzuk az eladásokat. Ez csak ahhoz vezet, hogy elvesztjük a mo-

tiváltságunkat, mert esetleg kudarcba fulladhat törekvésünk. 

 Hierarchikus rendszerezés. Ne „össze-vissza” kezdjünk neki céljaink felvázo-

lásának. Valamiféle vonal mentén haladjunk, legyen egyértelmű, melyek a fő 

céljaink – és melyek vannak ezeknek alárendelve. 

4. Marketingstratégia 

Ennek lényege, hogy meghatározzuk, mely piacon, milyen terméket, kinek és milyen áron, 

milyen disztribúciós úton, milyen marketingkommunikációs stratégiával értékesítünk. Rö-

viden: a marketingmix elemeiről van szó. 

 Termékstratégia: Minőség? Választék? Kapcsolódó szolgáltatások? 

 Értékesítési csatorna stratégia: Szállítmányozás? Alkalmazott csatornák? 

 Árstratégia: Engedményes árak? Részletfizetési lehetőség? 

 Kommunikációs stratégia: Vásárlásösztönzés (SP)? Üzenet kidolgozása? 

                                              
3
 A dőlt betűs mondatokat csupán szemléltetésnek szántam, nincs valós alapja. 
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5. Marketingprogramok 

A marketingstratégiát cselekvési programmá alakítjuk. Kinek mi lesz a feladata, milyen 

határidővel hajtja azt végre, és milyen költségei lesznek. 

6. Pénzügyi terv 

A marketingterv által előidézett hatások pénzügyi vonzatát foglaljuk össze e részben. Az 

árbevételeket alacsonyabbra, míg a kiadásokat magasabbra érdemes tervezni. 

7. Ellenőrzés és marketingkutatás 

Itt értékeljük marketingtervünket. Kivitelezhető? Tartalma megfelelően kommunikálható a 

dolgozók felé? Konkrét, mérhető célokat állítottunk fel benne? Szerepelnek benne határ-

idők, felelős személyek? Mindezt támogathatjuk kérdőívvel, interjúval is. 

Milyen előnyök származnak a marketingtervből? 

 Növeli a szervezeten belüli kommunikációt. 

 A vezetést arra kényszeríti, hogy szisztematikusan, előre gondolkodjon. 

 Növeli a szervezet felkészültségét a változásokra. 

 Irányvonalat ad a fejlődéshez. 

 Koordinált, átlátható tevékenységek jönnek létre. 

 Csökkenti a konfliktusokat, melyek a szervezet bizonytalan fejlődési irányaiból 

adódnak. 

 A rendelkezésre álló források sokkal jobban oszthatók el általa. 

 Az előre nem látható események bekövetkezési valószínűsége csökkenthető. 

 Általa a működés feltételei folyamatosan átláthatók. 

 A rendszerezett terv a beruházás jobb megtérülését eredményezheti. 
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1.2. AZ ELEKTRONIKUS KÖNYV FOGALMA, JELLEMZŐI 

Az e-könyv a hagyományos, papíralapú könyv digitális megfelelője, mely megtekintéséhez 

elektronikus eszközök szükségesek. A szöveg elrendezése 

hasonló, mint egy hagyományos könyvnél, és voltaképpen 

még lapozgatni is lehet benne.
4
 Nagy hátránya lehet az igazi 

könyvvel szemben, hogy az e-könyvnek nincs semmilyen jel-

legzetes illata. Sokan emlegetik, hogy szeretik a lapok illatát, ez 

hozzátartozik az olvasási rituálékhoz. A régi könyvek dohos 

szaga, a frissen nyomtatott könyvek illata – ez hiányzik, ez tart-

ja vissza a könyvmolyokat az elektronikus könyvolvasástól. 

Élelmes cégek meglátták ebben a piaci rést, és már fel is kínál-

ták a megoldást. A könyvillatú spray-t. A Smell of Books™ 

[http://smellofbooks.com] ötféle illatú spray-je megteremti azt a 

világot, ahol igazán élvezhetjük az e-könyvek kényelmét és 

kedvenc papírkönyvünk illatát. Említésre méltó lehet még, hogy 

zeneszámok is telepíthetők az e-könyvre, így olvasás közben 

könnyedén hallgathatunk zenét is.  

Az e-könyv előnyei közé sorolható még az is, hogy lehetőség van rajta az automatikus ke-

resésre. Ez négy szinten valósulhat meg: egy lapon belüli, egy könyvön belüli, egy könyv-

táron belüli, illetve több könyvtár közötti keresés. [http://ebookgyt.wordpress.com/ii-az-e-

book-fogalma/ Letöltés ideje: 2013. szeptember 13. 12.40] 

További hasznos vonása, hogy a későbbi változtatás gond nélkül megoldható, ezáltal lehe-

tővé válik a szükséges részek átfogalmazása, az anyag állandó bővítése, a hibák gyors javí-

tása. Ez különösen a műszaki irodalom, valamint a tudományos irodalom esetén elenged-

hetetlen kritérium, ugyanis ezeken a területeken nagyon fontos az információk, ismeretek 

aktualitása. 

  

                                              
4
 http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/konyvtar-informatikai-

fogalomtar [Letöltés ideje: 2013. szeptember 10. 16.10.] 

1. kép: E-könyv 

Forrás: http://misso-

simka.sk/tvojebook/ [Le-

töltés ideje: 2013. szep-

tember 10., 08. 30] 

http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/konyvtar-informatikai-fogalomtar
http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/konyvtar-informatikai-fogalomtar
http://misso-simka.sk/tvojebook/
http://misso-simka.sk/tvojebook/
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Az e-könyv jellemzői [http://ebookgyt.wordpress.com/ii-az-e-book-fogalma/]: 

Az e-könyvek kezdőlapján elérhetővé kell tenni a frissítési naplót, mely tartalmazza a mű 

javításairól, bővítéseiről szóló változtatásokat.  A tudományos és műszaki jellegű e-

könyveknél kitétel a közzétett ismeretek hitelessége, hogy az adott mű további kutatások-

hoz is biztonsággal felhasználható legyen. Az elektronikus könyvekből történő idézhető-

ség problémákat vethet fel (a pontos és teljes lekövethetőség okán). Egy idézet felhaszná-

lása általában a jogtulajdonos engedélyéhez kötött, így érdemes jogi állásfoglalást készíte-

ni, mely az olvasókkal ismerteti a fennálló lehetőségeket. Bizonyos esetekben felmerül a 

jegyzetelhetőség igénye. Ez történhet akár egy külön szöveges fájlba másolással is. A 

konvertálhatóság (formátumok közötti átalakíthatóság) vonzó lehetőség a felhasználás 

során. Ennek értelmében célszerű a legelterjedtebb alapformátum alkalmazása. Az e-

könyvek elérhetősége jobb lehet, mint a papíralapú könyveké. Ehhez alacsonyabb ár, elter-

jedt formátum és állandó (internet) hozzáférés szükséges. 

A másolhatóság és a szerzői jogok védelme sarkalatos pont. A kiadónak nehéz kivédenie 

az illetéktelen másolást és használatot, mivel az e-könyvet a könnyű és gyors másolhatóság 

jellemzi. A jogtalan hozzáférést megakadályozhatják a speciálisan kifejlesztett formátu-

mok, olvasóprogramok, melyek a könyvet kódolva tartalmazzák, jelszavas védelemmel 

ellátva. 

Az e-könyvek olvasásához elektronikus könyvolvasó eszközre van szükség. Ennek négy 

csoportja ismert: 

 Csak e-könyv olvasására alkalmas eszközök, melyek hordozható célszámítógé-

pek, egyszerre több könyv tárolására is alkalmasak. 

 Kisméretű okostelefonok, főleg szöveges e-könyv olvasására. 

 Internet Tv, Tv szörf, Web Tv, melyek TV-készüléken keresztüli Internet elérését 

szolgáló berendezést nyújtanak. A web-oldalakat a TV-képernyőn való megjelení-

tésre alkalmas képformátumra alakítják. 

 Személyi számítógépek, melyeken az online elérhető e-könyvek legelterjedtebb 

olvasó berendezései rendelkezésre állnak (internetes böngésző segítségével). 
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Az e-könyv olvasókkal szembeni fontosabb követelmények: 

 Megszokott, B5-A4-es könyvméret. 

 Fizikailag könnyű súly, maximum fél kg. 

 Megfelelő akkumulátor a hosszú működési időhöz. 

 Megfelelő tárhely és bővíthető memória. 

 Cseppállóság. 

 Ajánlott, hogy tartalmát fel tudja olvasni. 

 Kijelzője megfelelően kontrasztos legyen. 

 Saját fény nélkül, illetve saját fénnyel is olvasható legyen. 

 Tartalmazzon navigáló eszközöket. 

 Könyvjelző, széljegyzet, szótárazó funkciók. 

 Beépített modemmel is rendelkezzen, a későbbi frissítések, újabb tartalmak meg-

vétele érdekében. 

A gyakori tárolási formátumok a következők: HTML (*.htm), XHTML (*.xml), Micro-

soft Word (*.doc), Adobe PDF (*.pdf), Doc Book XML (*.xml). A formátum határozza 

meg a könyv felépítésének szervezhetőségét, megjelenítési lehetőségeit és tárolási méretét 

is. 
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1.3.  A JELEN ÉS A KÖZELJÖVŐ MARKETINGJE 

Úgy érzem, szót kell ejtenem néhány, a közeljövőben lezajló társadalmi és gazdasági fo-

lyamatról, mely, véleményem szerint érinteni fogja többek közt az olvasást is. 

A gazdaságok nem pénzügyi szektoraiban a kereskedelem, a szolgáltatások, a szórakozta-

tóipar és az idegenforgalom fog előtérbe kerülni. Társadalmi vonatkozásban a legfontosabb 

változások az életforma és a kultúra már ma is folyamatban lévő változásai. Ennek hatására 

a fogyasztási szokások struktúrája gyorsan, erőteljesen változik.  

A yuppie réteg
5
, az aktív idősek és a nem dolgozó tehetősek önálló fogyasztási szerkezetű 

szuperszegmenssé váltak. Az előretörő életstílusok legfőbb jellemzői a szabadidő-kultusz, 

a turizmus, az egészségkultusz, a show-business, a tömegkultúra fogyasztása, illetve a szó-

rakozásszámba menő munka iránti törekvés. Az életformát jelentősen befolyásolja a világ-

háló, a multimédia. Az angol nyelv ismerete ma már nélkülözhetetlen. [Olach Zoltán – A 

marketing szemlélete és gyakorlata, 413., 425. p.] 

Miért is írtam le mindezt? Úgy gondolom, az olvasás mindig is szerepet fog játszani az 

emberek életében. Hogy fontos lesz-e ez a szerep, vagy csak egy „kötelező” tevékenység 

lesz az olvasás, azt nem lehet megmondani. Folyamatos kutatás, állandó készenlét szüksé-

ges a szervezetek részéről ahhoz, hogy az olvasás aktuális értékét kódolni tudják. Elkép-

zelhető, hogy mindig más réteget, társadalmi csoportot érdemes megfogni, amennyire le-

het, egyéni „ajánlattal”. 

  

                                              
5
 A 80-as években terjedt el ez a fogalom, Amerikában.  Young Urban professional, a fiatal, feltörekvő ér-

telmiségiek, akikre jellemző a jó kereset, a munkaalkoholizmus és a szingli lét, luxus alkalmi öltöny, luxus 

kiegészítő. A yuppie lehet nő és férfi is. Ami közös bennük, hogy nekik kizárólag a munka számít. A yuppie-

k kínosan figyelnek a megjelenésükre, mellyel a hovatartozásukat, szociális helyzetüket kívánják hangsú-

lyozni. A nálunk yuppie-ként élő fiatalok neves egyetemekről kerülnek ki, tehát nem jellemző rájuk a tudat-

lanság, mely Amerikában a fogalommal összefonódott, így pejoratív értelmet nyert. 

[http://www.oltonyok.eu/oltonyok/oltonyok/mit-gondol-a-yuppie-eletstilusrol, Letöltés ideje: 2013. szeptem-

ber 12. 20.10.] 
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2. A VIZSGÁLT SZERVEZET, A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT BEMUTATÁSA 

Ebben a fejezetben a Szent István Társulat mikro- és makrokörnyezetének elemzését készí-

tettem el, ezután pedig a SWOT-analízist is elvégeztem. Mielőtt jobban belemerülünk 

ezekbe az elemzésekbe, röviden tekintsük át a Szent István Társulat történetét. 

2.1. A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT RÖVID TÖRTÉNETE 

Egy könyvkiadó szervezet, de ezzel nem merült ki, mi rejlik a név mögött. Céljai vannak. 

Az olvasást propagálja, általa értékesnek ítélt könyveket terjeszt elsősorban az országban, 

de előfordulnak külföldi megrendelései is.  

Fontos megemlíteni, hogy ez olvasható kiadványainak címlapján: „Az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója”. Miért is? Mert a Szent István Társulat katolikus szellemiségű intézmény. 

Vevőinek zöme valamilyen vallásos könyv megrendelése révén kapcsolódik a könyvkia-

dóhoz; hittankönyveket, imakönyveket, énekeskönyveket kér. Emellett megtalálhatóak 

még tankönyvek, különféle tudományos szerzemények, mesekönyvek és az ifjúságnak 

szóló tanulságos írások is a kínálatában. 

Indulása 

1847. február 15-én alakult meg a Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, mely könyveit olcsón 

kínálta, hogy széles körben olvashassanak az emberek. A szabadságharc leverése után 

1852-ben vette fel a Szent István nevet a kiadó. Fő törekvése ez időszakban a nemzeti 

nyelv ápolása volt.  

A századfordulóra a Társulatot már az ország egyik nagy cégeként jegyezték. Bevételei 

lehetővé tették, hogy a Kiadó székházat építtessen magának. Ezt 1898 decemberében adták 

át. Ebben az épületben kezdte meg működését saját nyomdaüzeme, a Stephaneum. 

1923-ban, a Társulat fennállásának 75. évében XI. Piusz pápa az Apostoli Szentszék 

Könyvkiadója címmel tüntette ki a Társulatot, s ezzel a kor legnagyobb egyházilag elismert 

kiadói közé került.  

A II. világháborút követő időszak igen ínséges volt. Először a tankönyvkiadást állították le, 

majd megszűnt a Stephaneum Nyomda. A lapkiadás, illetve könyvkiadás lehetetlenné vált, 

a kiadandó kötetek kéziratait az Állami Egyházügyi Hivatal bírálta és ellenőrizte. A hetve-
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nes évek végére az ÁEH szigora enyhült, és a Kiadó igazgatója évi 226000-ről 800000-re 

emelte meg a kiadott könyvek számát. 1989-ben megszűnt az ÁEH, és a Társulat kiadvá-

nyainak száma ugrásszerűen növekedett. 

1992-ben megalakult a Szent István Könyvklub, mely postán juttatja el a vallásos tárgyú 

könyveit több ezer klubtagjának. Még ez évben létrejött a Stephanus Alapítvány is. 1993 

óta évente kerül átadásra a Stephanus-díj (a Szent István Társulat és a Stephanus Alapít-

vány által közösen alapított kulturális díj) a Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján. 

Ez mind a Szent István Társulat. A legrégibb könyvkiadó intézmény Magyarországon, illet-

ve a Kárpát-medencében. [Mészáros István, 1998, 9. p.] 

2.2. A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

A Társulat elsősorban könyvkiadással, saját és idegen kiadók könyveinek értékesítésével 

foglalkozik saját és viszonteladói partnerek hálózatán keresztül. 

Katolikus szellemiségénél fogva elsősorban vallási témájú műveket terjeszt. Sok, vallás-

hoz, kultúrához, tudományhoz kapcsolódó rendezvényt szervez, melyeken kedvezménye-

ket biztosít vásárlói számára. Ilyen esemény például a Szent István Könyvhét és az évente 

három fordulóban megrendezett Szent István Könyvklub, valamint kiemelt esemény volt a 

Család Éve (2011).  

Szerény anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a szegényebb rétegeket, iskolákat, kül-

földön élő magyarok kiadványaihoz való jutását. 
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2.2.1. A Szent István Társulat mikrokörnyezete 

Porter öttényezős modellje a kiinduló alap. 

Versenytársak 

A Szent István Társulat számára, aki hagyományos könyvekkel kereskedik, a digitális 

könyvolvasó technológia igen komoly vetélytársat jelent. 

Viszonya nagykereskedelmi partnereivel semmiképp sem mondható ellenségesnek. Legna-

gyobb – és nála erősebb – versenytársait, mint az Alexandrát és a Librit követi, igyekszik 

lépést tartani velük. Ez még jót is tesz. Ezáltal folyamatosan „rá van kényszerítve”, hogy 

fejlesszen, hogy ne kényelmesedjen el. A vele egy szintben lévő partnereivel, többek között 

az Új Ember Kiadóval együttműködik, teljesen egyenrangú felek. Kisebb kiadó, pl. Harmat 

Kiadó, Sipos Gyula egyszemélyes kiadó lehetőséget kap, azaz kiadványai bekerülhetnek a 

Társulat kínálatába. Emellett pedig klubtagságot is igényelhet. Ezek nem jelentenek külö-

nösebb támogatást, a lényeg az, hogy nem lehetetlenít el senkit a Kiadó. 

Hazánkban több kisebb és nagyobb vallási, egyházi könyvkiadó tevékenykedik, amelyek 

száma a rendszerváltás utáni éveket követően kisebb növekedésnek indult. Ezen kiadók 

legtöbbje, hogy talpon tudjon maradni, és sikeres legyen a piaci versenyben, egyrészt ki-

használja az Internet adta lehetőséget, ahol saját webáruházat üzemeltet, ezzel lehetővé 

téve könyveinek értékesítését külföldre is. Másrészt a „több lábon állás” gondolatát kö-

vetve tevékenységi körüket kiszélesítették, így termékeik között megtalálhatóak már más 

témájú könyvek, kiadványok is (szépirodalom, gyermek- és ifjúsági könyvek…). A köny-

vek mellet a technika fejlődésének köszönhetően előtérbe kerülnek a különböző multimé-

diás kiadványok is (DVD, CD, CD-ROM). 

Az alábbiakban a Szent István Társulat jelentősebb versenytársait mutatom be a teljesség 

igénye nélkül. 
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1. Harmat Kiadó [22] 

A Harmat Kiadó egyetemista, főiskolás hallgatók kezdeményezésére jött létre 1990-ben. 

Legfőbb céljuk az volt, hogy színvonalas irodalommal lássák el a kereszténység iránt ér-

deklődő olvasókat. Kiadványaik a kisgyerekeknek szóló irodalomtól kezdve a főiskolai, 

egyetemi tankönyvig terjedő teljes választékot felölelik. Közel 350 kiadványuk eddig több 

mint egymillió példányban kelt már el. 

2. Advent Kiadó [23] 

Az Advent Kiadó 1990-től jelenteti meg magyar nyelven az adventista irodalmat. Legfőbb 

tevékenysége az evangélium hirdetésében felhasználható könyvek, illetve a lélek és test 

egészségének megőrzését segítő kiadványok forgalmazása. Rendkívül fontos célja a Biblia 

válaszának továbbítása aktuális társadalmi, erkölcsi, egészségügyi kérdésekre. 

3. Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány [24] 

A Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA) egy felekezetek közötti szervezet. Tanfo-

lyamaik és kiadványaik segítségével a teológiai témák mellett a keresztény élet gyakorlati 

oldalát is kiemelik. Legfőbb tevékenységeik a könyvkiadáson kívül: Lelkésztovábbképzés, 

Tanítványság tanfolyam, KIA Bibliaiskola, Bibliai Barangolások szolgálat, Családos hetek 

lelkészeknek.  

4. Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió [25] 

Az Evangéliumi Kiadó az 1956. októberi forradalom után, 1957 tavaszán Németországban 

kezdte meg tevékenységét, ugyanis az akkori politikai rendszer tiltotta Magyarországon a 

keresztény irodalom kiadását és terjesztését. Ezért a Kiadó az első 30 évben minden tevé-

kenységét Németországból végezte, a rendszerváltás óta pedig tevékenységei súlypontja 

Budapestre tevődött át. Önkéntes adományokból tartja fenn magát, köztük sok a német, 

svájci és más nemzethez tartozó keresztény támogató. 

5. Református Kálvin Kiadó [26] 

A Református Kálvin Kiadó küldetésében és tevékenységében meghatározó a Biblia. Nem 

szűkítik le lehetséges olvasóközönségüket: gyermektől idősebbig, a hitben jártastól a Bib-

liával egyelőre csak ismerkedőig, a lelkésztől és teológustól a presbiterig mindenkinek 

szeretnének könyveket adni. Kiadványaik jelentős része az egyházon kívüli vagy nem re-

formátus felekezetű olvasók részére is kínál más műfajú irodalmat. 
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6. Halleluja Kiadó [27] 

A Halleluja Kiadó bibliai nyomdai termékeket és ajándéktárgyakat kínáló vállalkozás, 

amely 1990-ben került megalapításra. Termékeiket saját nyomdájukban, a Kiadó munka-

társaival készítik, így törekszenek arra, hogy a vásárlók, olvasók minél kedvezőbb áron 

juthassanak hozzá termékeikhez, kiadványaikhoz. Termékeik sokrétűen felhasználhatók a 

gyülekezetekben a lelkipásztorok, a hitoktatók és az ifjúsági vezetők munkája során, de 

segítségül vagy szíves ajándékul szolgálhatnak missziók, iskolák, óvodák, intézmények, 

magánszemélyek és vállalkozások számára is. 
 

7. Szent Gellért Egyházi Könyvkiadó [28] 

A Kiadó fő tevékenysége kiadványai internetes értékesítése azzal a céllal, hogy vásárlóik 

Magyarország (és reményeik szerint később az Európai Unió) bármelyik pontján hozzá 

tudjanak jutni hitükkel kapcsolatos könyvekhez. Kínálatukban az egyházi és vallási kiad-

ványokon kívül életrajzi, szépirodalmi és művészeti, valamint gyermek- és ifjúsági irodal-

mat is találhatunk. 

Vevők 

Kibővült a kapcsolati háló számtalan szervezettel, mint nagykereskedőkkel, egyéni vállal-

kozásokkal, akik segítségével még több és több olvasóhoz jut el a Társulat. Ez azt is jelen-

ti, hogy már nem kizárólag országhatáron belül értékesít. Külföldi együttműködő partne-

rei, képviseletei segítségével eljut nem itthon élő közösségekhez is. 

Iskolák, egyházközségek, hitközségek, civil szervezetek, különféle rendezvények (búcsú, 

egyházi események, vásárok) beiktatása révén is érintkezik az érdeklődő olvasókkal. 

Helyettesítő termékek és szolgáltatások 

Az e-bookok, hangoskönyvek (szűkebb értelemben), valamint kitekintve a zenehallgatás, 

internetezés, tévézés vagy rendszeres hobbitevékenység is helyettesítő. 
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Szállítók 

A Társulat saját kiadású könyveit saját nyomdájában állítják elő. Idegen kiadású könyveit 

pedig nagyobb, kisebb, illetve egyszemélyes magánjellegű kiadók szállítják.
6
 

Szállítói nevesítve az alábbiakban láthatóak: 

 Agape Kiadó, 

 Harmat Kiadó, 

 Jel Kiadó, 

 Kálvin Kiadó, 

 Korda Kiadó, 

 Lázi Kiadó, 

 Parakleitos Kiadó, 

 Sipos Gyula egyszemélyes kiadó, 

 Szent Gellért Kiadó, 

 Szent Jeromos Kiadó. 

Lehetséges belépők 

Ebben az iparágban meglepő módon nem olyan könnyű elnyerni a fogyasztók hűségét, 

tekintve, hogy a könyv árérzékeny termék. Így a könyvkereskedők intenzív árversenyben 

vannak. 

Az iparágba történő belépés nem könnyű, tekintve, hogy már kialakult piacról van szó. A 

már iparágban lévő cégek védik a pozíciójukat, mivel a könyv olyan termék, amely után a 

fogyasztó hajlandó akár hosszasan is kutakodni, és a számára legkedvezőbb ajánlatot vá-

lasztani. Épp ezért a küzdelem költséges, állandó készenlétben vannak a vállalatok.
7
 

2.2.2. A Szent István Társulat makrokörnyezeti elemzése 

Elvégeztem a Szent István Társulat környezetének PEST-elemzését (1. táblázat). Négy 

dimenzió mentén vizsgálódtam: politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők. 

Az alábbiak szerint jellemezhető a környezet. [Kotler, Marketing management – Elemzés, 

tervezés, végrehajtás és ellenőrzés, 1991, 135-150. pp.] 

  

                                              
6
 Bár a könyvpiac kissé eltér a klasszikus folyamatoktól, de a szállítói (logisztikai) magatartások (a pálya-

munka kereteit meghaladó módon) éppúgy elemezhetők, mint a 

versenytársak: vö. 

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/K%C3%A9szterm%C3%A9k_sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3k  

7
 [A versenytársakkal való összevetés automatizálható módszertanának bevonása meghaladná jelen pálya-

munka kereteit, de mégis érdemes rámutatni arra a tényre, hogy pl. a közhasznú céginformációs rendszer (e-

beszamolo.kim.gov.hu) adatai alapján a konkurens cégek dinamikus összehasonlítása ma már robotizálható: 

pl. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=baczai] 

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/K%C3%A9szterm%C3%A9k_sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3k
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=baczai
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1. táblázat: A PEST analízis elemei 

Politikai tényezők (P) 

 Az állandó jogszabályi változások követhetetlenek, körülményes az adminisztráció. 

 A kereskedelmi árrés magas, 40% körüli.
8
 

Gazdasági tényezők (E) 

 A digitális tartalomszolgáltatás állami eszközökkel való támogatása és a nyomtatott 

tartalmak támogatásból való kivonása veszélyes folyamat. 

 A magas kamatok
9
 és a hitelszűke nagyon erősen sújtja az erősen alultőkésített 

könyvszektort, kumulálódnak a likviditási problémák, a gyenge forintárfolyam na-

gyon megdrágítja az üzletbérleteket és a külföldről vásárolt jogokat. 

 Tavaly 3%-kal csökkent 2010-hez képest a magyar könyvpiac forgalma. 

[Kolosi Tamás: Néhány megjegyzés a könyvszakma helyzetéről] 

Társadalmi tényezők (S) 

 A média-fogyasztási szokások kedvezőtlen alakulása: a TV előtt töltött idő, az Inter-

netre fordított idő egyre növekszik az olvasásra fordított idő rovására. 

 A rohanó életmód következtében az emberek egyre kevesebbet olvasnak hagyomá-

nyos könyvet. 

Technológiai tényezők (T) 

 Az e-bookok és hangoskönyvek a jövőben kétségtelenül fölényben lesznek a papír-

alapú könyvekkel szemben. 

 Az Internet térnyerésével egyre szélesebb rétegekhez jut el az információáradat igen 

rövid idő alatt. 

Forrás: saját szerkesztés [a Szent István Társulat egy dolgozójával történt beszélgetés 

alapján] 

Az elsőre látszik az 1. táblázatból, hogy sok a kedvezőtlen folyamat. Egy tényező azonban 

van, amely kiindulópontként szolgálhat. A technológiai tényezőknél említett e-könyvek 

rejtik a fejlődés egyik lehetséges irányvonalát. A kvalitatív és kvantitatív kutatásomban 

is rámutatok, hogy olyan irányba tartunk, ahol a hagyományos könyvolvasást felváltja las-

san, de bizonyíthatóan az elektronikus formában történő olvasás. 

                                              
8
 Forrás: www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/3389C68AF9029217.pdf, 6. oldal [Letöltés ideje: 

2013. július5. 14.50.]: 
„Érdekes megvizsgálnunk, hogyan is áll össze egy könyv ára. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülete (MKKE) adatai szerint a fogyasztói ár a szerzői jogdíjat (kb. 6-10%) a nyomda és a papírköltsé-

get (kb. 30%) a kiadói rezsit (385%) a nagy és kiskereskedői árrést (együttesen 40-42%) az áfát (5%) és a 

kiadói hasznot (kb. 10%) tartalmazza.” 
9
 Hogy valóban magasak-e a kamatok, azt a spontán ráérzés mellett a pályamunka kereteit meghaladó elem-

zések keretében országon belül és/vagy nemzetközi szinten is lehet objektíven vizsgálni) (vö. 

http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=kamat  

http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/3389C68AF9029217.pdf
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=kamat
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2.2.3. A Szent István Társulat SWOT-analízise 

Az elemzés lépései a következők: 

a) Az elemzendő tényezők (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) meg-

határozása. 

b) Az elemek súlyozása: 1-10 közötti skálán történik. Attól függően, hogy az adott 

tényező mennyire erős, kap magasabb pontot. A negatív hatású tényezők (veszé-

lyek, gyengeségek) negatív (-1: kicsit negatív, -10: nagyon negatív), a pozitív tar-

talmúak (lehetőségek, erősségek) pedig pozitív (1: kicsit pozitív, 10: nagyon pozi-

tív) értéket kaptak. Ez adja a FONTOSSÁGOT. 

c) Az elemek jövőbeni befolyási értékének meghatározása: amennyiben a szerve-

zetre gyakorolt hatásuk pozitív, úgy az elemhez rendelt szám szintén pozitív. Ha 

pedig hatásuk negatív, a tényezőhöz rendelt értékük negatív lesz. Itt is 1-10 közti 

skálán értékelünk. Ez adja a JÖVŐÉRTÉKET. 

d) A FONTOSSÁG és a JÖVŐÉRTÉK szorzatából kapjuk meg azt az indexérté-

ket, mely az elemek végső fontossági sorrendjét adja meg. (Megjegyzés: a veszé-

lyek, illetve gyengeségek annak ellenére negatív indexértéket kapnak, hogy a ma-

tematika szabályai szerint a szorzatuk eredménye pozitív szám lenne.) Az IN-

DEXÉRTÉK elvileg -100 és 100 közti érték lehet. 

[Dr. Puster János, A gyakorlati marketing alapjai, (2010), 153-161. pp.] 

A Szent István Társulatra kidolgozott SWOT-elemzés, illetve ennek eredményeképpen 

kapott tényezők az alábbiakban láthatóak. 

Erősségek 

1) Nem csupán könyveket kínál – hanem számos rendezvényen szerepel, ahol az ol-

vasókkal személyesen is találkozik. Ezzel erősíti a kapcsolatot a megcélozni kí-

vánt közönséggel, a vásárlókkal. 

2) Több mint 150 éves múltja rengeteg tapasztalatot takar. Már szembesült válság-

gal, szabadságharccal, forrás-megvonással, de mindig sikeresen túljutott azokon. 

Ez tiszteletet ébreszt másokban. 

3) Szent István Könyvklub: minimum 20%, de bizonyos feltétekkel (aranytallérok 

beváltásával) további 20% kedvezményt ad a tagoknak a Társulat a kiadványaira. 

A szűkös anyagi lehetőségek mellett ez komoly segítség lehet azoknak, akik nem 

szeretnének lemondani az olvasásról. Jól bejáratott, stabil vevőréteget jelent. 
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4) A Társulat és a Magyar Katolikus Egyház állandó partnerek. Bizonyos értelem-

ben az egyház egy részének tekinthető a Társulat – ám mégis független könyvkia-

dóként üzemel. Az egyház állandó vásárlója, megbízója és megrendelője a Szent 

István Társulatnak. A gyakorlatban ez egy biztos piacot jelent. Liturgikus köny-

vet, vallási jellegű kiadványt és hittankönyvet jelentet meg az egyház a Társulatot 

megbízva. 

5) Szoros kapcsolatban áll a világ katolikus szervezeteivel. Ezek a szervezetek köny-

veket és jogokat vásárolnak a Társulattól, illetve a Társulat is jelentet meg köny-

vet az általuk kibocsátott könyvekből. (Pl. a pápai körlevelek – enciklikák – ma-

gyarországi kizárólagos kiadója a vállalat. Ezek az enciklikák „kötelező olvasmá-

nyok” az egyházon belül, vagyis biztos pontot jelentenek az eladásban.) 

Gyengeségek 

1) Kevés boltja van – és azok is egymáshoz közel helyezkednek el. (Az V., VIII. és 

IX. kerületben találhatóak.) 

2) A szervezeti felépítésből (V. Melléklet) látszik, hogy a központban az egyes rész-

egységek közötti alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyok tisztázatlanok és nem 

egyértelműek.  

3) Nem fektet elég energiát (tőkét, időt, ötletelést) a fejlesztésbe. Itt most egy konkrét 

irányra célzok: nyitás az e-bookok felé. Az elektronikus könyvek valószínűleg el 

fognak terjedni a hagyományos – papíralapú – kiadványok kárára. 

4) Figyelmetlenség – a Társulat dolgozói maguk sem könyvelték el, hogy nem érke-

zett meg határidőre az áru. 

5) Az informatikai támogatás a Társulatnál nincs megfelelő szinten. 

(Az utóbbi két gyenge pontra megoldás lenne az informatikai rendszer kiépítése. 

Ezzel az adott időpontra történő bevételezés elmaradása kiküszöbölhető lenne.) 

6) Túlságosan kiszolgáltatja magát a nagykereskedőknek. Pl.: Y kiadónak több mil-

lió forintos hátraléka van a Társulat felé, ennek ellenére továbbra is rendszeresen 

szállítják e kiadónak az árut. Sőt, mikor a több millió forintos tartozásával szem-

ben neki is van néhány ezer forintos követelése a Társulattal szemben, annak tel-

jesítését azonnal elvárja. A Társulat pedig kiszolgáltatottságának és gyengeségé-

nek jeleként fizet is. Így még jobban érezteti hatalmát ez az Y kiadó. 

7) Felülről jövő nyomás hatására a Társulat megjelentet olyan könyvet, melyről elő-

re tudja, hogy nem tartanak rá igényt az olvasók. 
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Veszélyek 

1) A partnerek által történő beszállítási fegyelmezetlenségek
10

 miatt a Társulat nem 

tud időben teljesíteni minden rendelést. Nagyságrendekkel több problémát és 

veszteséget okozhat, ha a nyomdák tanúsítanak efféle beszállítói fegyelmezetlen-

séget. Ilyenkor néhány százzal szemben több ezres beszállításról beszélünk. 

2) Veszélyt jelent az egyre halmozódó, eladhatatlan árukészlet. Ez abból adódik, 

hogy pl. egy-egy várhatóan sikeres könyv (amely külföldön már bizonyított) még-

sem váltja be a hozzá fűzött reményeket. 

Lehetőségek 

1) A tankönyvforgalmazás kizárólagos monopóliumát idén (2013-ban) először a 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaság kapta meg. Ebben a Társulatnak az az elő-

nye, hogy a Könyvtárellátó kisebb haszonkulccsal forgalmaz, mint az egyéb ke-

reskedők. 

2) Az új pápa színre lépése mindig előnyt jelent a Társulatnak, mert a személye irán-

ti érdeklődés világszerte megugrik. Ez azt jelenti, hogy az újdonsült pápa mint 

szerző művei világszerte igen kelendőek. 

3) A nagyszabású vallási események szintén lehetőséget rejtenek. Ezekről mindig le-

het írni. Pl. katolikus ifjúsági találkozók, még konkrétabban a Kölni Ifjúsági Ta-

lálkozó. 

  

                                              
10

 A katalógusban megjelent könyvek nem mindegyike érkezik határidőre, avagy egyáltalán nem érkezik 

meg. Abban az esetben, ha a katalógus már postázásra került a klubtagoknak, a le nem szállított könyvek 

rengeteg bonyodalmat és kárt okoznak. Ezek a problémák akkor jönnek elő, ha valaki a hiányzó árut rendeli 

meg (hisz ő nem tudja, hogy a szóban forgó kiadvány nem érkezett meg). Ilyenkor az ügyfél a megrendelt 

áruja helyett csak elnézést kérő levelet kap, vagy ígéretet, hogy a beszállítást követően késve teljesítik rende-

lését. E késői teljesítés rendszerint azt jelenti, hogy a postaköltséget nem hárítják rá az ügyfélre. Ez konkrét, 

pénzben kifejezhető kár. 
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Miután összegyűjtöttem az elemeket, pontozni, súlyozni kell őket. Ez látható a 2. táblázat-

ban. 

2. táblázat: A Szent István Társulat SWOT-elemzése 
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Erősségek Lehetőségek 

160 éves tapasztalat 6 6 36 Tankönyvforgalmazás 

kizárólagos monopóliuma 

6 5 30 

Könyvklub 8 7 56 Új pápa színre lépése 9 8 72 

Állandó partnerség a Ma-

gyar Katolikus Egyházzal 

9 8 72 Nagyszabású vallási ese-

mények 

8 8 64 

Szoros kapcsolat a világ 

katolikus szervezeteivel 

8 8 64     

Gyengeségek Veszélyek 

Nem megfelelő informati-

kai támogatás 

-6 -8 -48 Halmozódó, eladhatatlan 

árukészlet 

-8 -9 -72 

Nincs elegendő energia a 

fejlesztésben 

-7 -9 -63 Beszállítási fegyelmezet-

lenségek 

-9 -9 -81 

Túlságos kiszolgáltatottság 

a nagykereskedőknek 

-9 -9 -81     

Tisztázatlan alá-, mellé-, 

fölérendeltségi viszonyok 

-5 -6 -30     

Forrás: Saját elemzés [Dr. Puster János: A gyakorlati marketing alapjai, 158. p. alapján] 

A 2. táblázat teljes kitöltése után azt kell eldönteni, hány elemmel érdemes folytatni az 

elemzést. Dr. Puster János azt ajánlja, azokkal az elemekkel foglalkozzunk, amelyek az 

elérhető legmagasabb érték (100) legalább felét elérték. Ennek megfelelően a következő 

(3.) táblázatban látható az elemzés végleges formája. Mivel az elemzést 3-5 tényezővel 

célszerű folytatni, így csak a „160 éves tapasztalatot” és „Tisztázatlan alá-, mellé-, föléren-

deltségi viszonyokat” vontam ki a további elemzésből. 
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3. táblázat: A SWOT-elemzés végleges táblája 
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Erősségek Lehetőségek 

Könyvklub 8 7 56 Tankönyvforgalmazás 

kizárólagos monopóliuma 

6 5 30 

Állandó partnerség a Ma-

gyar Katolikus Egyházzal 

9 8 72 Új pápa színre lépése 9 8 72 

Szoros kapcsolat a világ 

katolikus szervezeteivel 

8 8 64 Nagyszabású vallási ese-

mények 

8 8 64 

Gyengeségek Veszélyek 

Nem megfelelő informati-

kai támogatás 

-6 -8 -48 Halmozódó, eladhatatlan 

árukészlet 

-8 -9 -72 

Nincs elegendő energia a 

fejlesztésben 

-7 -9 -63 Beszállítási fegyelmezet-

lenségek 

-9 -9 -81 

Túlságos kiszolgáltatottság 

a nagykereskedőknek 

-9 -9 -81     

Forrás: Saját számítás [Dr. Puster János: A gyakorlati marketing alapjai, 159. p. alapján] 

Az indexértékek alapján kialakuló sorrend a következő (4. táblázat): 

4. táblázat: Az elemek sorrendje 

Sorrend Elem Indexérték Csoport 

1. Állandó partnerség a Magyar Katolikus Egyházzal  72 Erősség 

2. Új pápa színre lépése  72 Lehetőség 

3. Szoros kapcsolat a világ katolikus szervezeteivel  64 Erősség 

4. Nagyszabású vallási események  64 Lehetőség 

5. Könyvklub  56 Erősség 

6. Tankönyvforgalmazás kizárólagos monopóliuma  30 Lehetőség 

7. Nem megfelelő informatikai támogatás -48 Gyengeség 

8. Nincs elegendő energia a fejlesztésben -63 Gyengeség 

9. Halmozódó, eladhatatlan árukészlet -72 Veszély 

10. Túlságos kiszolgáltatottság a nagykereskedőknek -81 Gyengeség 

11. Beszállítási fegyelmezetlenségek -81 Veszély 

Forrás: Saját számítás [Dr. Puster János: A gyakorlati marketing alapjai, 159. p. alapján] 
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Ezután csoportosítom a négy stratégiának megfelelően az értékeket. Ez az összérték a cso-

portok értékeinek összeadásából alakul ki (5. táblázat). 

5. táblázat: Csoportértékek képzése 

EL (erősségek és lehetőségek kihasználásá-

ra épülő) stratégia 

EV (erősségekre épülő, veszélyeket elkerü-

lő) stratégia 

358 39 

GYL (gyengeségeket kikerülő, lehetősége-

ket kihasználó) stratégia 

GYV (gyengeségeket átváltoztató, veszé-

lyeket elkerülő) stratégia 

-26 -345 

Forrás: Saját számítás [Dr. Puster János: A gyakorlati marketing alapjai, 160. p. alapján] 

Az elemzés utolsó lépésében számolom ki a SWOT-számot:  

erősségek + lehetőségek – gyengeségek –  veszélyek 

192  + 166 – 192 – 153 

A Szent István Társulat SWOT-száma a 13. A kapott szám, pozitív, így a Szent István 

Társulat helyzete megnyugtatónak mondható. 

2.3. AZ ELEMZÉSEK HASZNOSÍTÁSA  

Miért van szükség új marketingtervre, azaz változásra-változtatásra? 

A Szent István Társulat jelenleg arra törekszik, hogy 

pozícióját tartsa, azaz fejlesztésekbe, újításokba 

nem fektet elég energiát. Úgy gondolkodik, hogy 

166 éves múltjával biztos lábakon áll a piacon. Pe-

dig nem szabad elmennie bizonyos tények mellett. 

Az emberek igényei, a technológiai adottságok 

mind-mind változnak. Ahogy a témához készült 

páros interjúban is elhangzott, régen nem volt olyan 

sok választási lehetőség a szabadidő eltöltésére, 

mint manapság. „Régen vagy olvasott, vagy csilla-

gokat nézett az ember.” Mindemellett még azt is 

hozzá kell tenni, hogy az olvasnivaló sem kizárólag 

papíralapon, könyv formában létezik már ma. Egy 

művet letölthetünk a laptopunkra, tabletünkre – és az 

2. kép: Belépés az e-világba? 

 

 

 

 

 

 

 

http://syllabux.blog.hu/2011/07/05/

e_konyv_veszelyek_es_eselyek [Le-

töltés ideje: 2013. július 25.] 

 

http://syllabux.blog.hu/2011/07/05/e_konyv_veszelyek_es_eselyek
http://syllabux.blog.hu/2011/07/05/e_konyv_veszelyek_es_eselyek
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e-bookunkra is. És itt van a lehetőség, amit meg kell ragadni! Meg kell vizsgálni, hogy a 

Társulat mostani és leendő vevői mennyire nyitottak, érdeklődők az elektronikus 

könyvolvasók iránt. Természetesen az idősebb generáció, aki egész életében alig vagy 

nem is találkozott számítógéppel, modern mobiltelefonnal, valószínűleg nem fog túlzott 

érdeklődést mutatni egy e-book iránt. A fiatalabb generációk figyelme viszont többfelé 

irányul. Ők sokkal fogékonyabbak az újdonságokra. Nagyon sok inger éri őket, éppen ezért 

a vállalatoknak is folyamatosan dolgozniuk kell az újításokon. 

Az e-könyv helyzete külföldön 

Mielőtt továbbhaladnék, röviden tekintsük át, hogy külföldön hogy áll az e-könyv értékesí-

tése. Az Egyesült Államok német, spanyol és angol nyelvterületein már átbillent a mérleg 

nyelve az e-könyvek oldalára. Itt ugyanis 2011 karácsonyán már több elektronikus könyvet 

értékesítettek, mint papíralapút. 2012-ben 45%-kal növekedett az e-könyv piaca, ezzel el-

érte a teljes könyvpiac 20%-át. Emellett a könyvek bolti eladása nem csökkent nagymér-

tékben, vagyis az e-könyvek megjelenése bővítette az amerikai könyvpiacot, több időt töl-

töttek olvasással az emberek. [Népszabadság hétvégi melléklete (2013. 07. 20.), 

http://konyvkonnektor.hu/?p=3699, letöltés ideje: 2013. szeptember 6. 14.40] 

Franciaországban 50-60 ezer, Olaszországban 7000, Németországban 100 ezer hazai nyel-

vű e-könyvből válogathattak (az adatok 2011 elejéről származnak). 

Weiler Péter, a Bookline és a Líra könyvesbolthálózatok által létrehozott eKönyv Magya-

rország ügyvezetője úgy látja, hogy minimum 2, de valószínűbb, hogy 4 év múlva lesz az 

elmondható, hogy az e-könyvek eladási értékei meghaladják a papíralapú könyvekéét Ma-

gyarországon. [Magyar Narancs online, 2011/27 (07. 07.) 

http://magyarnarancs.hu/konyv/az_e-konyv_helyzete_a_nagyvilagban_es_itthon_-

_oriasok_foldje-76468m, letöltés ideje: 2013. szeptember 6. 14.45]  

  

http://konyvkonnektor.hu/?p=3699
http://magyarnarancs.hu/konyv/az_e-konyv_helyzete_a_nagyvilagban_es_itthon_-_oriasok_foldje-76468m
http://magyarnarancs.hu/konyv/az_e-konyv_helyzete_a_nagyvilagban_es_itthon_-_oriasok_foldje-76468m
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3. MARKETINGFELADATOK ÉS –CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A Kiadó – másfél évszázados múltját tekintve – nem tud gyorsan (és önszántából) adaptál-

ni újításokat, fejlesztéseket. Egyrészt a rendszerváltás előtt kissé elkényelmesedett, más-

részt nem profitorientált, és elsődleges célja a vallás szolgálata. Éppen ezért még nem egé-

szen vette át azt a szemléletet, hogy folyamatosan érdemes innoválni, hiszen így biztosabb 

a versenyben maradás. 

3.1. MIBŐL INDULHAT EL A FEJLESZTÉS? 

Jelenleg leginkább még a papíralapú kiadványok szerepelnek kínálatban, de már egyre 

több a DVD-n, CD-n megjelenő mű is. A rendelési módokat illetően lehet telefonon, sze-

mélyesen, postán, interneten is rendelni. A postázó és raktározási rendszer jelenleg fejlesz-

tésre, bővítésre szorul. A bolthálózat leginkább Budapesten, azon belül is inkább egy-egy 

kerületben koncentrálódik (V. kerület). A kapcsolati hálót tekintve azt lehet mondani, hogy 

néhol a szükségesnél több a láncszemek száma. 

3.2. RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK 

Legelső sorban az elektronikus kiadványok fejlesztésének lehetőségét tervezi mérlegelni és 

megalapozni a Kiadó. Már egyfajta kényszer is, hogy ezt vizsgálja. Több szekunder kuta-

tás, illetve a primer kutatás is azt támasztja alá, hogy valóban kevesebbet olvasnak az em-

berek, legalábbis hagyományos könyvet biztosan. (Erről részletesebben a kvalitatív és 

kvantitatív kutatási részekben.) 

Ehhez kapcsolódóan megfogalmazható két irányvonal a fejlődésben: a könyvklub terjeszté-

se országos szinten (marketing útján), és a társadalmi jellegű intézményekkel (iskolák, 

könyvtárak) való személyes és direkt kapcsolatfelvétel és –tartás. Ez utóbbival a közvetítő 

láncszemek kiiktathatók. Az országos kiépítettség elérése végett hivatalos képviseleti rend-

szer bevezetése és működtetése a megfelelő lépés. Az országos elérhetőség másik vetülete 

az internetes megjelenésben rejlik. 

Mindezen változtatással és újítással a jövőben méltó ellenfél lehet a Kiadó bárki számára – 

és így még legalább másfél évszázad várhat rá. 
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4. FELKÉSZÜLÉS AZ E-KÖNYV BEVEZETÉSÉRE 

Bár gyerekcipőben jár mai digitális, korszerű világunkban az elektronikus könyvkiadás 

(hazánkban mindenképp), egy valamirevaló marketinges szakembernek gondolkodnia kell 

jövőbeni, széles elterjedéséről. Alapos, megfontolt kutatómunkával kell tájékozódni e kér-

désben. Kis lépésekben, de határozott elképzelésekkel kell haladni az elektronikus könyv-

forgalmazás terén. Aki életben akar maradni a mai, kiélezett versenyhelyzetben, az csak 

így gondolkodhat. Szinte bizonyosra vehetjük, hogy a jövőben (talán nem is nagyon távoli 

jövőben) az e-könyvek fogják uralni a könyvek piacát. Aki későn, a többiek után loholva 

igyekszik piaci szerephez jutni, nem biztos, hogy versenyben marad. Ezzel ellentétben, a 

gyors reagálás, az időben való felkészülés behozhatatlan előnyhöz juttatja az előrelátókat. 

A felkészülés kezdete nem azt jelenti, hogy azonnal, megfontolás nélkül, hatalmas össze-

geket kell befektetni e tevékenységbe. Kisebb, de biztosabb lépésekkel, a versenytársak 

előtt haladva érdemes a cél felé közelíteni.  

Az alábbi összegzés egyfajta számvetés, hogy milyen előnyök, hátrányok, esélyek kerülnek 

latba az e-könyvek elterjedése kapcsán. [Saját elgondolás.] 

Várható előnyök: 

 A digitális forradalom ma is zajlik. Egyre többfelé ágazik szét. Lehet, hogy hol-

nap valaki bejelent egy olyan találmányt, mely nyomán robbanásszerűen megnö-

vekszik az e-könyv terjedése. 

 Egyre többen vannak azok, akiknek teljesen természetes a digitális világ, ebbe 

születtek és ebben nőttek fel. Ez a nemzedék már a papíralapú könyvet fogja ne-

hezebben forgatni. 

 Szemléletváltás következik be az új generációkban és a társadalomban: míg ma 

valakinek van 10-20-800 papíralapú könyve, valószínűleg a jövőben ez a szám 

több 10000 is lehet a korszerű háttértáraknak köszönhetően. 

 Az e-könyv beszerzése sokkal egyszerűbb lesz. Nem kell elmenni könyvesboltba, 

hanem az Interneten pár kattintással hozzá lehet jutni. (A másolásvédelem kiját-

szását ki kell küszöbölni – ám ez még egy megoldásra váró feladat.) 

 Az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályok és a pusztuló erdők ténye a papír 

árát megállíthatatlanul emelik. 

 Az e-könyv jóval praktikusabb: bárhova, bármikor magával viheti az ember akár 

az egész könyvtárát - utazáshoz, nyaraláshoz. 
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 Nincs nyomdaköltség. 

 Nem kell darabszámot tervezni. 

 Nincs postázási, átfutási idő, illetve postaköltség. 

Várható hátrányok: 

 Amennyiben nem oldják meg a szerzői jogvédelmet, másolásvédelmet, össze-

omolhat a könyvpiac. (Miként a hanglemez-kiadásban ez megtörtént.) 

 Munkanélküliséget szülhet: nyomdák szűnnek meg, könyvesboltok szűnnek meg, 

könyvraktárak és könyvszállítók szűnnek meg. Felborítja a ma működésben lévő 

könyvpiaci rendszert. (Utópia: a jövőben egy könyvkiadó vállalat nyüzsgő élete – 

árukiadás és –átvétel, csomagolás, cipekedés – megszűnik, ehelyett egy ember – 

vagy egy szerver küldi el e-mailben a megrendelt árut.) 

 Nem adja vissza azt az élményt, amit egy szép könyv fizikai birtoklása jelent. 

Lásd: 3. kép. 

 

  

3. kép: A jövő és a jelen könyvtára 

 

Forrás: A Szent István Társulat raktárában történt saját fotózás 

Forr 
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Milyen lépéseket kell tenni a fejlődés érdekében? 

(1) Mindenekelőtt megfelelő informatikai háttér megteremtését kell megalapozni. Ez-

zel kiszélesíthető az internetes klubtagok száma, valamint elindulhat az e-

könyvklub is. Ők ezentúl e-mailben kapnak hírlevelet, katalógust, és gyorsan érte-

sülhetnek az újdonságokról.  

(2) Széleskörű piackutatás, igényfelmérés – akár külső cég bevonásával is. 

(3) Szerkesztő munkatársak átképzése, tudásuk frissítése, bővítése. 

(4) Az anyagi erőforrások átcsoportosítása olyan módon, hogy erre a projektre folya-

matosan, erőnkhöz mérten tudjuk biztosítani a finanszírozást. 

(5) Esetleges banki közreműködő felkeresése – amennyiben kölcsönre van szükség a 

fejlesztéshez. 

(6) Lobbizás a szerzői jogok védelme, illetve a másolásvédelem érdekében. 

(7) Elektronikai kereskedelmi partner, gyártó cég felkutatása, aki a legkedvezőbb 

áron és feltételekkel tud szállítani e-könyv olvasó készüléket – melyet a későbbi-

ekben a Szent István Társulat saját logójával fog értékesíteni. A könyvklub tagjai 

jutányos áron juthatnak hozzá ilyen készülékhez. 

Egy konkrét előrelépési lehetőség is megfogalmazódott bennem. Ha kialakulnak a fel-

tételei, akkor a Társulat internetes felületen is elküldhetné az adott iskoláknak pl. a hittan-

könyveket. Ezzel még szorosabb partnerségi viszony alakulhatna ki (a közvetítő láncsze-

mek kiiktatásával) az érintettek között, emellett pedig költséghatékonyság is elérhető len-

ne. 
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5. ANYAG ÉS MÓDSZER ÁTTEKINTÉSE, SAJÁT VIZSGÁLATOK 

Egy kvalitatív kutatás (páros interjú), illetve ezt követően egy kvantitatív kutatás (kérdő-

íves felmérés IBM SPSS szoftverrel támogatva) alapján fektettem le a Szent István Társu-

lat jövőbeni stratégiájának alapjait. 

5.1. A KVALITATÍV KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

Az interjú témája: könyvolvasási szokások. 

A kutatási probléma: miért csökken a könyvolvasási kedv? 

A minta: 15 és 30 év közötti fiatalok 

Bevezetés 

Napjaink egyik megfigyelhető jelensége az olvasási szokások megváltozása, átalakulása. 

Ez elsősorban a könyvkiadással foglalkozó vállalatokat érintheti érzékenyebben. Később 

ez persze további területekre is kihathat: romló helyesírás, romló szövegértés. Az olvasás, 

elsősorban a könyvolvasás csökkenő tendenciát mutat [Lásd: Publikált kutatások a téma-

körben]. Ezt mint előfeltevést kezelem, és ez hipotézisként is megfogalmazható. 

Hipotézisek 

Tehát az alábbiakban összegezhetők a hipotézisek: 

T1: A fiatalok kevesebbet olvasnak, mint a ’80-as, ’90-es években. 

H1: Az eladott könyvek száma szignifikánsan le fog csökkeni az elkövetkezendő 10 év-

ben.
11

 

T2: A könyvolvasási kedv csökkenése kihat bizonyos készségekre is. 

H2: A könyvolvasási kedvvel egyenes arányban csökken a helyesírási készség is. 

  

                                              
11

 Jelenleg a pályamunka határait meghaladja a valódi kérdés vizsgálata: igaz-e, hogy az EU-s szabadidős 

statisz-tikák és életforma adatok alapján a magyarok olvasásra szánt ideje valóban lehetne több is? Vö.: 

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Olvasasi_szokasok  

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Olvasasi_szokasok
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2. 

1. 

Publikált kutatások a témakörben 

Könyvvásárlási és könyvolvasási szokások a mai magyar társadalomban – Buda-

pest, 2002. április, MKKE-TÁRKI Rt. A kutatás a Magyar Könyvkiadók és Könyv-

terjesztők Egyesülése megrendelésére készült. Az adatfelvétel időpontja: 2002. feb-

ruár-március. A kutatás vezetője: Kolosi Tamás. A tanulmányt készítette: Bernát 

Anikó.
12

 

A tanulmányban kitértek a magyar könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetére (az 1980-90-

es évekre), a felnőtt lakosság könyvolvasási szokásaira, illetve (és ez a témakör releváns 

számomra) az ifjúsági könyvolvasásra is. 

Egy motívumot emelnék ki, mely összehasonlítási alapként szolgálhat (6. táblázat): 

6. táblázat: A könyvolvasás gyakorisága a 16-20 évesek körében 

 N Az érvényes választ adók %-ában 

Rendszeresen 243 26,2 

Ritkán 415 44,7 

Csak, ha muszáj 172 18,4 

Soha 99 10,7 

Válaszhiány 7 0,7 

Összesen 936 100,0 

Forrás: http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a186.pdf 30. p. [Letöltés ideje: 2013. 

július 2. 14.50] 

A 6. táblázatot áttekintve, a következők mondhatók el kiegészítésként. A soha nem olvasók 

a következőkkel indokolták választásukat: időhiány (54,9%), nem szeret olvasni (43,4%) 

és más aktivitás miatti (50,4%) nem olvasás. Az egyéb okot (9,7%) és a pénzhiányt (5,3%) 

csak kevesen jelölték meg. 

Az olvasóterem.com közzétett egy cikket „Magyar olvasási szokások 2010-ben” 

címmel. A magyar lakosok igen jelentős hányada gyakorlatilag sosem vesz köny-

vet a kezébe, derült ki a családi olvasás éve számára készült, december 1-jén az 

Országos Széchényi Könyvtárban ismertetett kutatásból.
13

 

  

                                              
12

 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a186.pdf Letöltés ideje: 2013. május 25. 18.25 
13

 http://olvasoterem.com/index.php/2010/12/magyar-olvasasi-szokasok-2010-ben/ [Letöltés ideje: 2013. 

június 18.. 12.54] 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a186.pdf
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a186.pdf
http://olvasoterem.com/index.php/2010/12/magyar-olvasasi-szokasok-2010-ben/
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3. 

Néhány eredmény [Forrás: Magyar Nemzet]: 

 A kultúraorientált városi és vidéki lakosság olvassa a legtöbb könyvet. 

 A szórakozni vágyó fiatalok a kultúra könnyebb válfaját keresik, ugyanakkor ők 

interneteznek a legtöbbet, emellett viszont a TV előtt kevesebb időt töltenek. 

 A megkérdezettek közel 45%-át a TV-n kívül alig érdekli valami, ők főleg ala-

csony végzettségűek, túlnyomóan idősebbek. 

 A megkérdezettek 20%-a legalább havonta egy könyvet kiolvas, viszont a szóra-

kozni vágyó fiatalok negyedévente maximum egy könyvet vesznek kézbe. 

 A felmérés rámutatott arra is, hogy a leginkább elvárt szempont a könyvekkel 

szemben, hogy fordulatosak legyenek. 

 A hagyományos formátumokat egyelőre nem veszélyeztetik az e-bookok, számí-

tógépes felületek. 

Az említett két kutatás között több év telt el, így néhány adatban akár szembetűnő változás 

is van. 

Egy 2010-ben közzétett KSH-kimutatás
14

 megdöbbentő adatokra hívja fel a figyel-

met a magyar lakosság olvasási szokásait illetően (1., 2. diagram és 1. ábra). 

1. diagram: Könyvet olvasók aránya 

 

Forrás: http://blog.bookandwalk.hu/wp-

content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szoka

sok_v3.jpg [Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 

21.00] 

                                              
14

 http://blog.bookandwalk.hu/2013/07/03/megdobbento-adatok-a-magyarok-konyvolvasasi-szokasairol/ 

[Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 21.00] 

http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/2013/07/03/megdobbento-adatok-a-magyarok-konyvolvasasi-szokasairol/
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Az 1. diagramról egyértelműen leolvasható, hogy míg 1987-ben 12,8% volt az olvasók 

aránya, addig 2010-ben ez az arány már csupán 7,7%; 5,1%-kal kevesebb! Természetesen 

ez relatív csökkenés, azt is szükséges lenne megvizsgálni, hogy mihez képest olvastak és 

olvasnak ennyit az emberek. Ez azonban jelen pillanatban meghaladja a pályamunka kere-

teit. 

A 2. diagramon a szabadidős tevékenységekkel töltött időarányok szerepelnek. 

2. diagram: A szabadidő megoszlása 2010-ben 

 

Forrás: http://blog.bookandwalk.hu/wp-

content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokas

ok_v3.jpg [Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 

21.00] 

A 2. diagram jól szemlélteti, hogy könyvolvasásra a szabadidő 2%-át fordítják, míg TV-

zésre, internetezésre annak 56%-át. Döbbenetesen nagy a különbség, amelynek számos oka 

lehet. Ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Vajon érdekesebb a TV? A könyvhöz több kép-

zelőerő szükséges? A TV-nézés valóban odafigyelést jelent? Nem csak azért megy a ké-

szülék, hogy háttérzajt biztosítson? 

  

http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
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Az 1. ábra azt mutatja, hogyan alakult a TV-nézésre, illetve könyvolvasásra fordított idő 

1998 és 2010 közt. 

1. ábra: Könyvolvasás, TV-nézés – hogyan alakult a rá fordított idő?  

 

Forrás: http://blog.bookandwalk.hu/wp-

content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szoka

sok_v3.jpg [Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 

21.00] 

Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy 1998 és 2010 között a tévézésre szánt idő 45%-kal emel-

kedett, ezzel szemben az olvasással töltött idő 42%-kal csökkent. 

A kutatást tehát azért végeztem, mert megbízóimmal bizonyságot szerettem volna sze-

rezni afelől, hogy valóban csökken-e a könyvolvasási kedv – a fiatalok körében.  A könyv-

olvasási szokások alakulásában-átalakulásában korunk modern technikai vívmányai (TV, 

Internet, mobiltelefon stb.) szerepet játszanak-e. E vizsgálatra kértem fel egy fiatal párt, 

hogy képviseljék társaikat. A páros interjú számos érdekes eredményt hozott, erről a ké-

sőbbiekben szólok. 

Kulcsfogalmak 

Arról még nem szóltam, hogy milyen fogalmak képezik a kutatás elméleti alapját. Néhány 

kulcsfogalom, mely mentén haladtam. Olvasás, szabadidős tevékenység, számítógépezés, 

TV-zés, helyesírási készség, család, barátok, e-book, Internet. 

  

http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
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A vizsgálat folyamata, módszerei 

A vizsgálatban egy fiatal pár vett részt. Azért választottam őket résztvevőknek, mert 

felszínre szerettem volna hozni ellentétes véleményeket, amelyek két összetartozó egyéni-

ségnél még inkább szembetűnőbbek. Emellett az eltérő szerepek (melyek az eltérő nemek-

ből is adódnak) által képviselt álláspontokat is érdekesnek láttam belevinni a vizsgálatba.  

A kutatás megbízhatóságát azzal növeltem, hogy a beszélgetésről hang- és videofelvételt 

készítettem, így szöveghűen tudtam visszaadni az elhangzottakat – nem csupán a verbális 

kifejezéseket, hanem a nonverbális jeleket is. Az érvényesség követelményét pedig úgy 

tartottam szem előtt, hogy ügyeltem a kutatói mivoltomból adódó szerepemre [Elgar, Ed-

ward - Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing, (2006), 562-563. pp.]. 

Az adatok bemutatása és elemzése 

Az interjúból világosan kiderült, hogy valóban kevesebb helyet kap a fiatalok életében a 

könyvolvasás, viszont csak a hagyományos könyv fog eltűnni lassan, elektronikus formá-

ban továbbra is fognak olvasni a fiatalok. A megkérdezettek szerint az olvasás nagyban 

hozzájárul a helyesírás fejlesztéséhez, a szókincs bővítéséhez, az idegen nyelvek elsajátítá-

sához. 

A kutatás során minden kérdésre választ kaptam, természetesen az is előfordult, hogy egy 

kérdés feltevésekor már egy soron következő másik kérdésre is választ kaptam, illetve még 

néhány szemponttal kiegészítettem a vizsgálatot a beszélgetés során. 

A legfontosabb következtetés az, hogy az évek, évtizedek változására vezethető vissza az, 

hogy a könyvolvasás, olvasás teljesen átalakul. Egyre modernebb eszközökkel találkoznak 

a fiatalok, egyre több lehetőség tárul előttük ki – így az olvasás egy elfoglaltság lesz szá-

mos más egyéb elfoglaltság mellett. 
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Tervezés 

Briefing 

Az alábbiakban röviden ismertetem a feladatom, mellyel a Szent István Társulat beszerzési 

és értékesítési osztálya bízott meg. A kérdéseket átbeszéltük, amelyek természetesen nem 

kőbe vésettek, hiszen folyamatosan alkalmazkodni kell a válaszadók véleményéhez. Ennek 

megfelelően alakul a kérdések feltevési sorrendje, egyes kérdésekre elképzelhető, hogy 

előbb válaszolnak, mint azt feltenném, illetve kiegészül az eredeti lista. 

A hipotéziseknek alárendelve a kutatás legfontosabb indikátorai és az azokhoz alárendelt 

kérdéscsoportok a következők szerint alakulnak (7. táblázat): 

7. táblázat: Indikátorok és kérdéscsoportjaik 

Indikátor Kérdéscsoport 

Az olvasás általánosság-

ban. 

(1) Az olvasás jelentősége a fiatalok életében. 

(2) Miért jó olvasni? 

(3) Milyen gyakran kerül sor könyvolvasásra? 

Az olvasás régen és ma. (4) A ’60-as, ’70-es években az egyik legkedveltebb szabad-

idős tevékenység az olvasás volt. Ezzel szemben ma mi-

vel töltik a szabadidejüket a fiatalok? 

Az olvasási kedv csökke-

nésének kihatásai. 

(5) Gyengébb a helyesírás? 

(6) Gyengébb a szövegértés? 

A család és a barátok 

szerepe. 

(7) Ha szülők keveset olvasnak, akkor valószínűleg a gyer-

mek is? 

(8) Milyen szerepe van a meseolvasásnak? 

(9) A barátok milyen befolyással vannak az olvasási szoká-

sokra? 

Az iskola szerepe. (10) A kötelező olvasmányok jó vagy rossz hatással van-

nak az olvasásra? 

(11) Ha lenne beleszólásuk a diákoknak a kötelező olvas-

mányok összeállításába, nőne az olvasási kedv? 

Kampányok az olvasá-

sért. 

(12) A Nagy Könyv elnevezésű kampány milyen hatással 

volt a könyvolvasásra? 

(13) Kiment a könyv a divatból? 

A könyv alternatívái. (14) Az e-bookok hatásai. 

(15) Az internetezés hatásai. 

Forrás: Saját szerkesztés [Langer Katalin, Kvalitatív kutatás, (2009)] 
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Kutatási ajánlat 

Kutatási háttér 

Az említett társulás némiképp értékesítési nehézségekbe ütközött – az elmúlt évben az azt 

megelőző időszakhoz képest mintegy 10%-kal esett vissza az terjesztett és eladott kiadvá-

nyaik száma (belső adat). A jövőbeli előrejelzéseket és trendeket elemezve ez a folyamat 

valószínűleg folytatódik. Ezért a vállalat érdekelt abban, hogy jobban átlássa, hogyan véle-

kednek a fiatalok a könyvek világáról. 

Fő kutatási kérdések 

A fentiek értelmében a fő kutatási kérdések a következők: 

(1) Mit jelenthet a fiatalság számára az olvasás? 

(2) A család és a barátok szerepet játszhatnak abban, hogy miképp viszonyulnak a 

fiatalok az olvasáshoz? 

(3) Egyéb eszközök – pl. az e-bookok – hogyan hatnak az olvasási kedvre? 

Kutatási módszer 

Páros interjú, mely lehetőséget ad a vélemények ütköztetésére. Ebben a módszerben az is 

előnyös, hogy az elhangzó véleményekhez hozzá tud szólni a másik interjúalany. 

A minta 

Tekintve, hogy a 15 és 30 év közötti fiatalok olvasási szokásainak vizsgálata a feladatom, 

így a minta is eszerint alakul. Egyik interjúalanyom egy 24 éves, vidéki, diplomás lány, a 

másik interjúalanyom egy 27 éves, fővárosi, szintén diplomás fiú. 

Érvényesség 

Mivel a mai fiatalok igencsak felgyorsult életet élnek (ahogy sajnos mindenki más is), így 

az elkészült dokumentáció korlátozott ideig érvényes. Érdemes hamarosan (egy-két év 

múlva) megismételni a kutatást, hogy a most még túl fiatal lakosok is megfelelően képvi-

selhessék álláspontjukat. Másrészről még az is korlátozza az érvényességet, hogy a techni-

ka rohamosan – szinte napról-napra – fejlődik, így a különféle e-bookok, táblagépek, 

okostelefonok, laptopok és még sok számítástechnikai eszköz bizony a könyv alternatívája 

lehet. 
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Szűrőkérdőív 

Mielőtt rátérnék a kutatás lényegi részére, a kódolásra, következtetésekre, bemutatom a 

szűrőkérdőívet. 

Három kérdésből áll: 

Q1: Részt vettél az elmúlt egy évben hasonló kutatásban? 

 Igen 

 Nem 

Q2: A 15 és 30 év közti korosztályba tartozol? 

 Igen 

 Nem 

Q3. Rendelkezel legalább főiskolai szintű diplomával? 

 Igen 

 Nem 

A kutatómunka fázisai 

Adatredukció – kódolás 

Az átírt szöveg leíró elemzésének lépései: 

A szöveg rövid mondatokban történő összefoglalása. 

Mit jelent számotokra az olvasás? 

Judit: Az olvasás kikapcsol, olyanokról olvasok, amelyek a valóságban nem léteznek. 

Tibor: Műszaki jellegű, aktuális érdekességeket szeretek olvasni. Információszerzés célján, 

de egyébként nem olvasok. 

Könyvek mellett mit olvasol még? 

Judit: Híreket, könyvkritikákat olvasok az Interneten. 

Tibor: Interneten olvasok általában, mert a folyóiratok általában meg sem jelennek nyom-

tatott formában. Itt gyorsan, csoportosítva találom meg az információkat. 

Milyen gyakran olvasol könyveket? 

Judit: Amint időm engedi. Általában vonaton olvasok. Könyvtárba is szoktam járni. 
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Régebben az olvasás az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység volt. Manapság már a 

számítógépezés, TV-zés. Lehet ez azért, mert az olvasáshoz nagyobb energia-befektetés 

kell? 

Tibor: Régen azért volt előhozva az olvasás, mert nem volt számítógépe mindenkinek. 

Mostanra már gyorsan, könnyebben megoldanak mindent a számítógépen. Ma már TV-

znek, számítógépeznek az emberek, viszont régen erre nem volt lehetőség. A könyvek ja-

varésze számítógépen, Interneten jelenik meg, az e-book jelentősége itt van. Az emberek 

továbbra is olvasnak, csak másféleképpen, más formátumból. 

Már tágabb az emberek érdeklődése, az egyéb lehetőségek miatt kevesebbet olvasnak. A 

számítógép a papírformát váltotta ki. Olcsóbb elektronikusan olvasni, és sokkal több min-

den bele is fér. Az olvasás és a számítógépezés nem váltotta fel egymást, nem zárja ki. 

Judit: Sokkal nehezebb, időigényesebb könyvet olvasni, mint Internetről informálódni. 

Nincs idejük az embereknek a könyvre. Kicsit háttérbe szorult mostanában az olvasás. 

A család hatással van az olvasási szokásokra? 

Judit: Nekem gyerekkoromban minden este meséltek, így magamtól kezdtem nézegetni a 

könyveket otthon. Nekem ez a minta. Most is, ha megyek könyvtárba, mást is megnézek, 

mert szívesen szerzek új információkat. 

Tibor: A gyermek a szüleit utánozza, biztos, hogy közrejátszik a család. 

Összefüggésben áll az alacsonyabb olvasási kedv az egyre gyengébb helyesírással? 

Judit: Főleg idegen nyelvnél veszem észre, hogy sok szó ragad meg. Fontosnak tartom, 

hogy rászoktassuk a gyereket az olvasásra, mert ez hozzájárul a megfelelő helyesíráshoz, a 

szókincs bővítéséhez, az értő olvasáshoz. 

Tibor: Minél többet olvas az ember, annál jobban rögzül a helyesírás, annál jobban megy 

az idegen nyelv. 

Tibor: Az internetes oldalakkal van a probléma, hogy ott nem nézik át, mit raknak fel. Nem 

az Interneten való olvasással van a gond, hanem azzal, hogy sokszor silány munkákat rak-

nak oda fel. 

A barátok mennyire tudják befolyásolni, hogy valaki szeret-e olvasni? 

Tibor: A barátoknak van hatásuk az olvasási szokásainkra. A környezetünkből jön, hogy 

mire vagyunk kíváncsiak. Ha egyiknek tetszik valami, rögtön küldi a többieknek. 

Judit: Az egyik barátnőm szerettette meg velem a fantasztikus-horrorisztikus könyveket. 
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Egy-egy rossz emléket hagyó kötelező olvasmány elveheti a kedvet az olvasástól? 

Judit: Még a nehéz kötelező olvasmányok sem vették el a kedvem, sőt, az orosz irodalmat 

így szerettem meg. 

Tibor: Nem befolyásolja annyira az iskola, hogy olvas-e valaki. Az olvassa el a kötelező-

ket, aki alapból szorgalmas, szeret olvasni.  

Ha megvan egy könyvnek a filmes változata, akkor szerinted azt nézik meg inkább? 

Tibor: Valaki direkt nem nézi meg az adott művet filmen, hogy ne befolyásolja. Valaki 

olvasta és filmen is nézte pl. a Gyűrűk urát. A lustább embereknek jó a film. Ha megvan 

filmen, én nem olvasom el a könyvet, mert nem akarom elolvasni. 

Ha beleszólásuk lenne a diákoknak, hogy mik a kötelező olvasmányok, akkor ez emelné az 

olvasási kedvet? 

Judit: Ha van döntési lehetőség, akkor azt nem érzik olyan kényszeres szituációnak. Négy-

ből már lehet találni elfogadhatót. Ez attól is függ, hogy milyen színes a paletta. 

Tibor: Ha lehet választani, akkor nincs az a kötelező jelleg. Mindenki megválaszthatja a 

számára megfelelő nyelvezetű könyvet. Ilyenkor mindig lesz, aki többet is elolvas, és to-

vábbadja, mi tetszett neki. 

Befolyásol titeket, ha pl. egy kampányban egy könyv első helyezést ér el? Elolvasnátok egy 

könyvet, mert első helyezett lett? 

Judit: Befolyásolna, de mindenképpen olvasnék róla tartalomjegyzéket, rövid ismertetőt, 

de ha nem fogna meg a történet, nem olvasnám, még, ha első helyezett lenne is. 

Tibor: Figyelemfelkeltő, ez a legjobb. És akkor megnézik a második, harmadik helyezettet 

is. Ha nem tudna lekötni, akkor biztos bele sem olvasnék. 

Az e-bookok hogyan hatnak az olvasási kedvre? 

Judit: Bár könnyebbek, mobilabbak, én akkor sem olvasnék monitorról, mert bántja a sze-

mem. Nem úgy működik, mint egy könyv. Nem tudom, a jövőben beruházom-e egy ilyen-

re. 

Tibor: Nem bántja az ember szemét, viszont idegenebb. Elkényelmesedik az ember, ezt 

fogja magával vinni, a táblagépeket. Ezek többfunkciósak, sokkal több mindenre használ-

hatom. Több könyv is ráfér akár. Egyre többet fogunk kijelzőről olvasni, nem pedig papír-

lapról. Egy idő után a könyvjelleg már csak szimbólum lesz. Egy könyvet kiadnak ezer 

példányban, és húszezer példányban eladják az Interneten. Egyre inkább erre haladunk, 

hogy Interneten lehet a műveket megvásárolni. Az idősebbeknek viszont ez még nagyon 
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idegen. És még papírkímélőbb is az elektronikus formátum. Itt nincsenek nyomtatási költ-

ségek. A könyvekkel ellentétben az e-book arányaiban nézve jóval olcsóbb, húsz könyvből 

visszajön az ára. 

Nem maga az olvasás fog eltűnni, hanem az, hogy papírlapról olvasok. 

Judit, akkor is könyveket vennél, ha sokkal gazdaságosabb elektronikusan olvasni? 

Judit: Nem szoktam könyveket venni, egy-két darabot maximum. Könyvtárból szoktam 

kikölcsönözni. Szeretek oda járni, szeretem a könyveket. 

Tehát nem csökken az olvasás olyan nagymértékben, csak éppen kiegészülnek a szabadidős 

tevékenységek? 

Tibor: Csökken az olvasás. Sokkal több hatás éri az embert. Régen vagy olvasott, vagy 

csillagokat nézett. Ma pedig már lehet TV-zni, rádiót hallgatni, telefonálni, számítógépez-

ni. Régen egy-két szórakozási lehetőség volt, ezek közt volt a könyv. Most már nem csak 

ez van, hanem sok minden más is, innentől fogva biztos, hogy drasztikusan visszább esett, 

ha nyolcvan évre nézünk vissza, biztos majdnem a felére lecsökkent. Bár az olvasni tudók 

számat azóta megnőtt. Ha így nézzük, akkor viszont biztos, hogy csökkent. Nem fog eltűn-

ni az olvasás, szerintem meg is ítél egy embert. Nem ciki olvasni, én meg is kérdezem, mit 

olvasott az illető utoljára. Ez érdekes beszédtéma. 

Judit: A sok inger, a sok választási lehetőség miatt biztos, hogy csökkent az olvasás. Sokan 

az olvasást ingerszegénynek, unalmasnak, hosszúnak tartják, ez lehet szerintem a hátránya. 

Szóval, egy-két sikerkönyv fellendülési hullámot hoz a fiatalok körében az olvasás szeretet 

iránt. 
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További kódolás, átfogó kategóriák kialakítása 

A 8. táblázat segít átlátni a legfontosabb változókat, illetve a hozzájuk rendelt tartalmakat. 

8. táblázat: Kulcsfontosságú változók és a hozzájuk rendelt tartalmak [Langer nyo-

mán] 

Kulcsfontosságú 

változók 

Strukturált adatok 

Érzelmek „Szeretek olvasni. Ha megtetszik valami, nagyon szívesen szerzek belőle új 

információkat.” „A nehéz olvasmány nem vette el a kedvem attól, hogy mást 

is olvassak. Felkeltették az érdeklődésem, és kedvet kaptam így az orosz iro-

dalomhoz.” „Hogyha van filmen, nem fogom elolvasni, mert nem akarom el-

olvasni.” „Nem szeretek monitorról olvasni, egyszerűen nem esik jól a sze-

memnek.” „Szeretek könyvtárba is járni.” „Inkább pozitívabb véleménnyel 

vagyok azokról, akik rendszeresen olvasnak.” 

Elektronikus 

eszkö-

zök/kifejezések: 

Internet, számítógép, TV, pdf-formátum, e-book, winchester, oldal, monitor, 

táblagép, mobiltelefon, chatelés, kijelző, tárhely, készülék, okostelefon, rádió, 

számítógépes játékok 

Könyvekkel 

kapcsolatos 

elvárások, hát-

rányok 

kikapcsol, valóságban nem létező történetek, műszaki jellegű szöveg, aktuális 

érdekesség, információszerzés, vonaton történő olvasás, sokkal nehezebb és 

időigényesebb, szórakoztató, jó pár napba beletelik, háttérbe szorult, fantaszti-

kus-horrorisztikus, verses forma, körülményes, mesés-novellás, elfogadható 

történet, érdekes, emészthetőbb, megfelelő nyelvezet, csatás, találmányos, 

romantikus, elvontabb, nem köt le, hatalmas (=nehéz), szimbólum, normálisan 

bekötött, nagyon drága, könyvtárból kölcsönözhető, drasztikusan visszább 

esett az olvasás, megítéli az embert, pozitív benyomást kelt, nem ciki, inger-

szegény, unalmas 

A könyvformá-

tum alternatí-

váinak (számí-

tógép, e-book, 

táblagép) elő-

nyei 

minden megtalálható témakörre gyorsan, egyszerűen; sokkal nagyobb meny-

nyiség olvasható egyszerre, összeválogatható tartalmak, olcsóbb, kulcsszavas 

keresés révén pár perc megtalálható egy információt, vékonyabb, könnyebb, 

mobilság szempontjából könnyebben hordozható, szemkímélő, idegenebb, 

többfunkciós, papírkímélőbb, sokkal több mű elfér rajta 

Emberi készsé-

gek, tulajdon-

ságok, vonások 

másféle olvasás, tágabb érdeklődési kör, sokkal több felé lehet figyelni, fog-

lalkozás a gyermekkel, szülők utánzása, példamutatás, helyesírás, gazdag szó-

kincs, értő olvasás, nyelvtudás fejlesztése, felelősségvállalás, kíváncsiság, 

lustaság, szorgalom, elkényelmesedés, több hatás, inger éri az embert; olvasni 

tudás, műveltebb karakter 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Adatmegjelenítés – fogalmi mátrix 

Mielőtt elkészíteném a kutatási beszámolót, fogalmi mátrix segítségével jelenítem meg a 

legfontosabb kulcsfogalmakat, melyek mintegy leképezik a kutatási problémára kapott 

eredményeket (2. ábra). 

2. ábra: A kutatási probléma fogalmi mátrixa 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Konklúzió 

A beszélgetés során a leggyakrabban visszatérő motívum a múlt és a jelen összevetése volt. 

Ennek tükrében a következő mondható el: arányaiban nem csökkent olyan nagymérték-

ben az olvasási kedv. Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy régebben (főként a múlt 

században) még nem volt annyi lehetőség a szabadidő eltöltésére, mint ma. Régen az em-

berek könyvet olvastak vagy „csillagot néztek” (az egyik megkérdezett szavaival élve). 

Manapság a technika fejlődése lehetőségek végtelen sorát nyitotta meg: televízió, szá-

mítógépes játékok, Internet, mobil- és okostelefonok. Ebből az következik, hogy ma már 

nemcsak olvasnak az emberek, hanem számos más szabadidős tevékenységgel is foglal-

kozhatnak. Tágabb lett az érdeklődési kör, sokkal több inger ér mindenkit, ilyen összefüg-

gésben a könyvolvasás lehet, hogy unalmas, ingerszegény elfoglaltságnak tűnhet. 

Más megvilágításban, az olvasás szokása megmaradt, csak éppen más formában olvas-

nak, fognak olvasni a fiatalok. Egy hagyományos könyv drága, olykor nehéz hordozni (a 

súlya miatt). A könyv modernebb változata, az e-book ellenben könnyű, és a kötött könyv-

vel szembeni nagy előnye, hogy akár több mű is elfér rajta. A táblagépeken is olvashatunk, 

ennek előnye, hogy többfunkciós. Az Interneten (mely központi téma volt a beszélgetés 

folyamán) vásárolhatók meg a könyvek, majd ezután kerülnek fel ezekre a modern eszkö-

zökre. 

A megkérdezettek szerint egyáltalán nem kínos bevallani, hogy valaki szeret olvasni, sőt, 

az olvasottak érdekes beszédtémát szolgáltathatnak. A család és a barátok mintát is 

mutathatnak. 

A kutatásban megfogalmazott két hipotézis az alábbiakban bizonyítható. 
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H1: Az eladott könyvek száma szignifikánsan le fog csökkeni az elkövetkezendő 10 év-

ben.  

Az 1. hipotézis igazoltnak tekinthető a megkérdezett két fiatal elmondása alapján. Valóban 

kevesebb helyet kap a fiatalok életében a könyvolvasás, a hagyományos könyvek eladási 

mutatói fokozatosan fognak csökkeni, ahogy az elektronikus formátumú könyvek eladott 

darabszáma növekszik. [Vö. II. Melléklet bekeretezett szavai, mondatai.] 

H2: A könyvolvasási kedvvel egyenes arányban csökken a helyesírási készség is. 

A 2. hipotézis szintén bizonyságot nyert, a megkérdezettek szerint az olvasás nagyban hoz-

zájárul a helyesírás fejlesztéséhez, a szókincs bővítéséhez, az idegen nyelvek elsajátításá-

hoz. [Vö. II. Melléklet sárgával kiemelt mondatai.] 

Tanulmány 

Számos tényező szerepet játszik abban, hogy az olvasási szokások teljesen átalakulnak. 

Érzékelhető ellentét van abban, hogy milyenek az olvasási szokások ma, és milyenek vol-

tak a múlt században. Tény, hogy a technika fejlődése révén ma már rengeteg lehetőség 

előtt állnak a fiatalok. A 15-30 év köztieket már számos eszköz köti le. Ez függhet az isko-

lai végzettségtől, illetve a foglalkozástól (így a jövedelemtől) is. Aki magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezik, nagyobb valószínűséggel magasabb pozícióban tud elhelyez-

kedni, nagyobb jövedelemmel fog rendelkezni. Ezáltal, hogy nagyobb a felelőssége a 

munkahelyén, elfoglalt, sűrű és stresszes mindennapokat él. Ez azt vonhatja maga után, 

hogy vagy nem lesz ideje olvasni, vagy pedig ellenkezőleg, ez fogja számára a kikapcsoló-

dást nyújtani. Emellett pedig a nagyobb jövedelem több lehetőséget is fog jelenteni, több 

technikai eszköz birtoklását. 

Az olvasás szokása a fiatalok körében megmarad, de mindenképpen figyelni kell az érvé-

nyesülő trendeket, amelyek kétségtelenül a modern adathordozó eszközök irányába mutat-

nak. 
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5.2. KVANTITATÍV KUTATÁS 

A kvalitatív kutatás hozzájárult a kutatási probléma mélyebb átlátásához, az érintett cél-

csoport gondolkodásmódjának és szóhasználatának megismeréséhez. Mindez segítséget 

nyújtott a kérdőíves kutatás megtervezésében. 

Kutatási probléma meghatározása, konceptualizáció 

A 9. táblázat remekül szemlélteti, hogy miként alakult a könyveladás az elmúlt években. A 

csökkenő tendencia nem csupán a 2008-as gazdasági válság következménye. 

9. táblázat: A könyveladás alakulása 2008 és 2012 között 

Időszak Könyveladás (milliárd Ft) 

2008 67,6 

2009 64,1 

2010 61,5 

2011 59,5 

2012 58,1 

Forrás: http://makedonregeny.blogspot.hu/2013/03/meg-mindig-

csokken-konyveladas.html [Letöltés ideje: 2013. szeptember 5. 16.50] 

Ahogy az a kvalitatív kutatás, a páros interjú során is felszínre került, hatalmas különbsé-

gek vannak aközött, hogy miként töltötték szabadidejüket régen és hogyan töltik ma az 

emberek. Újabb és újabb lehetőségek nyílnak a technológia fejlődésével, ezáltal már nem 

„csak” a könyv áll rendelkezésre a kikapcsolódáshoz. Tény, hogy kevesebb az elkölthető 

jövedelem. Emellett azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az emberek több alternatíva előtt 

állnak szabadidejük eltöltését illetően. 

  

http://makedonregeny.blogspot.hu/2013/03/meg-mindig-csokken-konyveladas.html
http://makedonregeny.blogspot.hu/2013/03/meg-mindig-csokken-konyveladas.html
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Hipotézisek felállítása 

Témakör: 

T3: Az Internet az élet egyre több területén válik meghatározóvá, tehát az olvasási szoká-

sokat is jelentősen átalakíthatja. 

T4: Egyre több olyan, olvasást érintő tevékenységünkbe vonunk be elektronikus eszközöket, 

amelyekbe eddig még nem. 

T5: Az e-könyvek és a hagyományos könyvek fogyasztói megítélése. 

T6: A könyvvásárlást befolyásoló tényezők. 

Hipotézisek: 

H3: A könyveket illetően az internetes tájékozódás az alternatív csatornák átlagát mára 

meghaladta. 

H4: Napjainkban többet olvasunk e-könyvből, mint hagyományos könyvből. 

H5: A jelenlegi könyvárak a szabadon felhasználható jövedelem nagyságához képest ma-

gasak, ennek értelmében megéri beruházni egy e-könyvre. 

H6: A vásárlók számára a leghangsúlyosabb szempont könyvvásárláskor az ár. 

Kutatási terv 

Szekunder információk 

Mint ahogy a konceptualizációban már leírtam, az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, 

hogy a könyvpiaci forgalom folyamatos csökkenést mutat. A Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) információi alapján elmondható, hogy 2011-ről 

2012-re átlagosan 2,52%-kal csökkent a forgalom, 2010-ről 2011-re 3,3%-kal, 2009-ről 

2010-re 4,1%-kal, 2008-ről 2009-ra pedig 5,2%-kal [a 9. táblázat adataiból számoltam ki a 

fenti %-okat]. 

E szekunder információk felhasználási területe a feltárás és exploráció, a konkrét problé-

makör pontosítása, valamint a hipotézisek felállítása. 

A szekunder információk értékelésnek szempontjai [Dr. Ph.D. Gyenge Balázs, Marke-

tingkutatás, (2009), 31-35. p.]: 

a) Specifikáció és módszertan: Tekintettel arra, hogy az adatok a Magyar Könyv-

kiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közlésein alapulnak, az adattorzítás tel-

jes mértékben kizárható. 

b) Hiba és pontosság: Az adat-, a specifikációvizsgálat alapján a hiba kizárható. 
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c) Naprakészség: Az adatok naprakészek és frissek, mivel a tavalyi évre (2012-re) 

is rendelkezésre állnak, tehát megfelelőnek tekinthetőek. 

d) Cél: Ezeket az adatokat hasonló céllal gyűjtötték, ezért megfelelőek. 

e) Jellege: Jelen adatok, információk hasznossága korlátozott a kutatási problé-

mát illetően, azonban elengedhetetlen a probléma megoldásához. 

f) Megbízhatóság: A gyűjtött szekunder információk teljes mértékben megbízha-

tóak és hiteles forrásból származnak, a korábbi kutatást a Központi Statisztikai 

Hivatal végezte – melyre az MKKE is hivatkozik. 

Kérdőívkészítés, operacionalizáció 

Az elektronikus – e-mail rendszerű – megkérdezés standardizált kérdőív támogatásával 

zajlik, ezáltal biztosítható az adatok maradéktalan összemérhetősége, illetve kiszűrhetőek a 

válaszadás hibái, és a kapott eredmények megfelelnek a kutatás céljának. Amellett, hogy a 

kérdőívnek változatosnak kell lennie, fontos, hogy a megkérdezettek is minden kérdést úgy 

értsenek, ahogy én. Ennek érdekében szükséges próbalekérdezést is végezni. 

1. lépés: A szükséges információ körének meghatározása (kutatási cél) 

Hipotéziseim alapján elvárom, hogy megismerjem, hogyan szeretnek olvasni az emberek, 

illetve, hogy milyen értéket képvisel számukra az olvasás. A nyerhető információk körét 

természetesen meghatározza, hogy milyen célcsoportot szeretnék elérni. Kutatásomban 

célom megtudni, hogy a megkérdezettek miként vélekednek az e-könyvek jövőjéről, hogy 

ők maguk szeretnek/szeretnének-e e-könyvet olvasni. 

2. lépés: A kérdezési módszer meghatározása, és az egyes kérdések tartalmának 

tisztázása 

Az elektronikus, e-mail alapú megkérdezés mellett döntöttem. 

Kutatási célom az olvasással kapcsolatos attitűd-vizsgálat, és ezzel összefüggésben annak 

felderítése, hogy mi a tényleges oka a könyvkiadók (illetve konkrétan a Szent István Társu-

lat) forgalomcsökkenésének. Azonban nem csupán a tárgyhoz szorosan kapcsolódó kérdé-

seket fogalmaztam meg, hanem érdemesnek tartottam néhány, a ráhangolódást szolgáló 

bevezető kérdés feltételét is. 
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3. lépés: A válaszadási képtelenség minimalizálása 

Igyekeztem nem tolakodó módon „felkeresni” a megkérdezetteket. Összeállítottam egy 

címlistát, elküldtem a kérdőívet, majd vártam, hogy visszaküldjék a kitöltött kérdőíveket. 

Az olvasás nem egy megfoghatatlan téma, véleménye mindenkinek van róla. A próbale-

kérdezés eredményeit beépítve a kérdőívbe igyekeztem egyértelmű, könnyen értelmezhető 

kérdéseket alkotni, kerülve a kétdimenziós csapda veszélyét. Szűrőkérdéseket
15

 is be kellett 

iktatnom, hogy kiderüljön, kinél lehetséges mélyebben belemenni a témába. Ha valaki nem 

szeret olvasni, felesleges tovább kérdezősködni. 

4. lépés: A válaszadási hajlandóság növelése 

Mérlegelve az előnyöket és a hátrányokat, bizonyos esetekben, hogy mentesítsem a meg-

kérdezettet a túl sok energia-befektetéstől, zárt kérdéseket alkalmaztam. Ilyenkor nem de-

rül ki, hogy a válaszadó mit mondana magától, lenne-e a válaszai között olyan, amire nem 

gondoltam. A zárt kérdésekre azonban szívesebben válaszolnak. 

Arról is biztosítani kell a megkérdezetteket, hogy adataikat bizalmasan kezelem. Nem túl 

specifikus a téma, így feltehetőleg nem szerepel a kérdőívben ismeretlen fogalom. Sugal-

mazó, befolyásoló kérdést nem szabad megfogalmazni. „Minden bizonnyal Te is úgy vagy 

vele, hogy az olvasás sok értéket képvisel…” Ezek után biztos, hogy úgy lesz vele a meg-

kérdezett. [Domán Szilvia – Tamus Antalné Dr. – Dr. Totth Gedeon, Marketingalapok 

gyakorló feladatokkal, (2009), 131. p.] 

  

                                              
15

 Ezeket a szűrőkérdőíveket a teljes kérdőív elküldése előtt tettem fel a megkérdezetteknek. Ennek értelmé-

ben csak azok kapták meg a 12 kérdésből álló kérdőívet, akik a szűrőkérdésekre pozitív választ adtak. 
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5. lépés: Kérdéstípusok, mérési szintek megtervezése 

10. táblázat: Kérdéstípusok, mérési szintek 

Témakör és hipotézis Kérdéskatalógus 

T3: Az Internet az élet egyre 

több területén válik meghatá-

rozóvá, tehát az olvasási szo-

kásokat is jelentősen átalakít-

hatja. 

H3: A könyveket illetően az 

internetes tájékozódás az al-

ternatív csatornák átlagát má-

ra meghaladta. 

Q2. Hogyan tájékozódsz arról, hogy van-e számodra ér-

dekes könyvújdonság? (Itt több választ is megadhatsz 

egyszerre, de kérlek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

Q3. Milyen módon szeretsz könyvet beszerezni? (Itt több 

választ is megadhatsz egyszerre, de kérlek, legfeljebb 2 

választ jelölj be!) 

T4: Egyre több olyan, olva-

sást érintő tevékenységünkbe 

vonunk be elektronikus esz-

közöket, amelyekbe eddig 

még nem. 

H4: Napjainkban többet olva-

sunk e-könyvből, mint ha-

gyományos könyvből. 

Q7. Rendelkezel-e már elektronikus könyvolvasóval? 

Q8. Amennyiben rendelkezel elektronikus könyvolvasó-

val, milyen arányban olvasol hagyományos könyveket, 

illetve elektronikus formátumú könyveket? 

T5: Az e-könyvek és a ha-

gyományos könyvek fogyasz-

tói megítélése. 

H5: A jelenlegi könyvárak a 

szabadon felhasználható jö-

vedelem nagyságához képest 

magasak, ennek értelmében 

megéri beruházni egy e-

könyvre. 

Q10. Mennyire értesz egyet az alábbi, e-könyvekkel és 

papíralapú könyvekkel kapcsolatos állításokkal? Kérlek, 

jelöld az alábbi skála segítségével, mennyire értesz egyet, 

illetve mennyire nem értesz egyet a felsorolt állításokkal!  

(1= egyáltalán nem értek egyet, 2= többnyire nem értek 

egyet, 3= nagyjából egyetértek, 4= teljes mértékig egye-

tértek.) 

T6: A könyvvásárlást befo-

lyásoló tényezők. 

H6: A vásárlók számára a 

leghangsúlyosabb szempont 

könyvvásárláskor az ár. 

Q4. Mennyire befolyásolnak Téged könyvvásárláskor az 

alább felsorolt tényezők? (Kérlek, rangsorold a tényező-

ket 1-től 6-ig! A legfontosabbat jelöld 1-essel, a legke-

vésbé fontosat pedig 6-ossal.) 

Forrás: Saját szerkesztés [Dr. Ph.D Gyenge Balázs, Marketingkutatás 113. p. alapján] 

  



 49 

A kérdőív 12 kérdésből áll, a demográfiai kérdésekkel együtt. Az alábbi kérdéstípusokból 

épül fel [Hoffmann Istvánné, Marketingstratégia, (2000), 109. p.]: 

 kétkimenetelű és többkimenetelű kérdések; 

 szelektív kérdések; 

 egyszerű nyitott kérdés; 

 ordinális skála; 

 Likert skála. 

6. lépés: A kérdések sorrendjének kialakítása 

Legelőször is ismertetnem kell a kutatás célját, ezzel ösztönözve a megkérdezetett, hogy 

működjön együtt. A kérdések sorrendjének kialakításakor fontos, hogy az általános kérdé-

sektől haladunk a specifikusak felé. Szűrőkérdésekkel
16

 kell kezdeni a kérdések sorát. Ha 

ezekre nemleges választ kapnék, a segítséget megköszönve megállok, még mielőtt a tar-

talmi kérdésekre térnék át. A kérdőív végén találhatóak a szociodemográfiai kérdések. 

7. lépés: A kérdőív formájának, külalakjának kialakítása 

Nem csupán arra kell törekedni, hogy változatos, érdekes, megfelelő sorrendben feltett 

kérdéseket alkossak, hanem arra is, hogy igényes kinézetű legyen a kérdőív.  

8. lépés: Próbalekérdezés, végleges kérdőív. 

A kérdőív megszerkesztése után lényeges momentum a próbalekérdezések elvégzése, va-

gyis a kérdőív tesztelése, ugyanis ebben a fázisban bukkanhatnak elő azok az esetleges 

hibák, amelyeket a kérdőívet készítő kutató nem vett észre vagy nem gondolta volna, hogy 

problémát fognak okozni. A próbalekérdezés során 20 személlyel töltettem ki a kérdőívet, 

a próbalekérdezés körülményei a valós megkérdezés körülményeit szimulálták. Örömmel 

vettem észre, hogy a kérdések nagy többsége könnyen értelmezhető volt. Azonban előfor-

dultak olyan kérdések, amelyek átdolgozásra szorultak, mielőtt véglegesítésre került volna 

a kérdőív. 

  

                                              
16

 A szűrőkérdőív két kérdésből áll: 

Q1. Szeretsz olvasni? 

 Igen, szeretek.  

 Nem szeretek. 

Q2. Vásároltál hagyományos – papíralapú – könyvet az elmúlt egy évben? 

 Igen, vásároltam. 

 Nem vásároltam. 
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A problémás kérdések: 

Q2. Hogyan tájékozódsz arról, hogy van-e számodra érdekes könyvújdonság? (Itt több 

választ is megadhatsz egyszerre, de kérlek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

 Könyvkatalógusból nézem ki, mit szeretnék megvásárolni. 

 Interneten nézek utána, mi az újdonság, mi az, ami érdekelhet. 

 Betérek egy könyvesboltba, átlapozgatom a könyveket, esetleg leülök és beleol-

vasok. 

 Az éppen olvasott könyv(ek) utolsó lapjain/borítóján ajánlott műveknek nézek 

utána. 

 TV-, újság-, jármű- vagy rádióhirdetésben figyelek fel újdonságokra. 

 Barátaimtól, ismerőseimtől kérek tanácsot, mostanság olvastak-e valami jó 

könyvet. 

 Hírlevélben küldenek jó ajánlatokat. 

Q8. Amennyiben rendelkezel elektronikus könyvolvasóval, milyen arányban olvasol ha-

gyományos könyveket, illetve elektronikus formátumú könyveket? 

 Inkább hagyományos könyveket forgatok. 

 Inkább elektronikus formátumban olvasok. 

 Nagyjából egyenlő arányban olvasok hagyományos könyveket, illetve e-

könyveket. 

A 2. kérdésnél olyan javaslattal éltek a megkérdezettek, hogy az ötödik válaszlehetőségnél 

a TV-, újság- és rádióhirdetések mellett a járműhirdetéseket is vegyem be. A 8. kérdés-

nél pedig egy újabb válaszlehetőséget javasoltak. 

A végleges kérdőív a III. Mellékletben található. 
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Mintavétel 

Célsokaság meghatározása 

A célsokaság azon elemek összessége, amely rendelkezik azon információkkal, amelyek 

fontosak a kutató számára és belőle következtetések vonhatók le. Kutatásomban azon e-

mail címmel rendelkező személyek jelentik az alapsokaságot, akik szeretnek olvasni, 

és az elmúlt egy évben vásároltak hagyományos könyvet. 

Idő: 2013 nyara. 

Mintanagyság: 104 fő. 

Összetétel: 51 nő, 53 férfi. 

Az adatelőkészítése folyamatának megtervezése 

Előzetes adatelemzési stratégia 

11. táblázat: Adatelemzési stratégia 

Témakör és hipoté-

zis 

T3: Az internet az élet egyre több területén válik meghatározóvá, 

tehát az olvasási szokásokat is jelentősen átalakíthatja. 

H3: A könyveket illetően az internetes tájékozódás az alternatív 

csatornák átlagát mára meghaladta. 

Az adatok elvárt 

statisztikai formája 

A szempontok gyakoriságára lesz szükség. 

Kérdés Q2. Hogyan tájékozódsz arról, hogy van-e számodra érdekes 

könyvújdonság? (Itt több választ is megadhatsz egyszerre, de kér-

lek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

Q3. Milyen módon szeretsz könyvet beszerezni? (Itt több választ 

is megadhatsz egyszerre, de kérlek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

Változó: 

Tájékozódási források, beszerzési módok. 

Attribútum: 

Könyvkatalógus, Internet, könyvesbolt, hirdetés, barátok, hírlevél; 

könyvtár, e-book. 

Mérési szint Ordinális (sorrendi) 

Statisztika Átlag 
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Témakör és hipoté-

zis 

T4: Egyre több olyan, olvasást érintő tevékenységünkbe vonunk be 

elektronikus eszközöket, amelyekbe eddig még nem. 

H4: Napjainkban többet olvasunk e-könyvből, mint hagyományos 

könyvből. 

Az adatok elvárt 

statisztikai formája 

A szempontok gyakoriságára lesz szükség. 

Kérdés Q7. Rendelkezel-e már elektronikus könyvolvasóval? 

Q8. Amennyiben rendelkezel elektronikus könyvolvasóval, milyen 

arányban olvasol hagyományos könyveket, illetve elektronikus 

formátumú könyveket? 

Változó: 

Elektronikus könyvolvasó, hagyományos könyv. 

Attribútum: 

Igen, még nem – de tervezem, nem – és nem is szeretnék. Inkább 

hagyományos könyv, inkább e-könyv. 

Mérési szint Nominális. 

Statisztika Gyakoriság, relatív gyakoriság, módusz. 
 

Témakör és hipoté-

zis 

T5: Az e-könyvek és a hagyományos könyvek fogyasztói megíté-

lése. 

H5: A jelenlegi könyvárak a szabadon felhasználható jövedelem 

nagyságához képest magasak, ennek értelmében megéri beruházni 

egy e-könyvre. 

Az adatok elvárt 

statisztikai formája 

A szempontok gyakoriságára lesz szükség. 

Kérdés Q9. Mennyire értesz egyet az alábbi, e-könyvekkel és papíralapú 

könyvekkel kapcsolatos állításokkal? Kérlek, jelöld az alábbi skála 

segítségével, mennyire értesz egyet, illetve mennyire nem értesz 

egyet a felsorolt állításokkal!  

Változó: Az e-könyvekre, illetve a hagyományos könyvekre vo-

natkozó tényezők. 

Attribútum: 

Könyvárak, előállítási költség, beruházás, olvasási rítus, hordozha-

tóság, kijelző, modernség, jövő. 

Mérési szint Intervallum. 

Statisztika Átlag, szórás, relatív szórás. 
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Témakör és hipoté-

zis 

T6: A könyvvásárlást befolyásoló tényezők. 

H6: A vásárlók számára a leghangsúlyosabb szempont könyvvá-

sárláskor az ár. 

Az adatok elvárt 

statisztikai formája 

A szempontok gyakoriságára lesz szükség. 

Kérdés Q4. Mennyire befolyásolnak Téged könyvvásárláskor az alább 

felsorolt tényezők? (Kérlek, rangsorold a tényezőket 1-től 6-ig! A 

legfontosabbat jelöld 1-essel, a legkevésbé fontosat pedig 6-ossal.) 

Változó: 

Könyvvásárlást befolyásoló tényezők. 

Attribútum: 

Könyvár, lapminőség, író, kiadó, könyvméret, tartalom. 

Mérési szint Ordinális (sorrendi) 

Statisztika Átlag 

Forrás: Saját szerkesztés [Dr. Ph.D. Gyenge Balázs, Marketingkutatás, 189. p. alapján] 

Kódolási terv 

A kódutasítás tervezésekor legelőször azt kell eldönteni, hogy nyitott vagy zárt kérdés-

ről van-e szó. Ha az adott kérdés zárt, azt is meg kell határozni, nominális, ordinális, inter-

vallum vagy arányskálás típusú-e. Amennyiben nominális a kérdés, két irányban haladha-

tok. Ha csak egy válasz adható rá, a lehetséges alternatívákat beszámozom, az adatbevitel 

során ezeket a számokat használom. Ha pedig több választ is várhatok, az alternatívákat a 

(0/1) kóddal jelölöm – ha a megkérdezett bejelölte az adott attribútumot, 1-es értéket kap, 

ha nem jelölte, 0-t. Amennyiben a kérdéstípus ordinális, intervallum vagy arányskálás, 

nem kell a fentihez hasonló jelölés, hiszen a kódolásnál az attribútumok eredetileg felvett 

értékeit használhatom. (Ordinális skálánál a rangpontszám, intervallum skálánál a skála 

értéke, arányskálánál az értéket kifejező szám lesz a kód.) 

A második lépés az adatbevitel során használt táblázat megtervezése. A sorokban a 

kérdőívek, az oszlopokban az egyes kérdések (válaszok) állnak. Az attribútumok elnevezé-

sének rövidítésekor néhány szabályt be kell tartani: mindig betűvel kezdődjön és csak betű, 

illetve szám legyen benne; legfeljebb 8 karakter hosszú legyen; valamilyen logika alapján 

szülessen meg az azonosító; egy azonosító egyszer forduljon elő a táblázatban. [Dr. Ph.D. 

Gyenge Balázs, Marketingkutatás, 178-182. pp. alapján]  

A kódolási séma a 12. táblázatban található. 
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12. táblázat: Kódolási séma
17

 

Kérdések Válaszok 

Q1. 

UTVASAR=Mikor vásároltál utoljára bár-

milyen könyvet? 

Múlt héten. (1) 

Múlt hónapban. (2) 

3 hónapnál régebben. (3) 

Q2. 

Hogyan tájékozódsz arról, hogy van-e szá-

modra érdekes könyvújdonság? 

 

KATAL=Könyvkatalógusból nézem ki, mit 

szeretnék megvásárolni. (0/1) 

NET=Interneten nézek utána, mi az újdon-

ság, mi az, ami érdekelhet. (0/1) 

KONYVBOL=Betérek egy könyvesboltba, 

átlapozgatom a könyveket, esetleg leülök és 

beleolvasok. (0/1) 

BORITO=Az éppen olvasott könyv(ek) 

utolsó lapjain/borítóján ajánlott műveknek 

nézek utána. (0/1) 

MEDIA=TV-, újság- vagy rádióhirdetésben 

figyelek fel újdonságokra. (0/1) 

BARAT=Barátaimtól, ismerőseimtől kérek 

tanácsot, mostanság olvastak-e valami jó 

könyvet. (0/1) 

HIRLEV=Hírlevélben küldenek jó ajánlato-

kat. (0/1) 

Q3. 

Milyen módon szeretsz könyvet beszerezni? 

BOLT=Bemegyek egy könyvesboltba. (0/1) 

KONYVKAT=Könyvkatalógusból vásáro-

lok. (0/1) 

KONYVTAR=Könyvtárból kölcsönzöm ki. 

INTERN=Interneten rendelem meg a vá-

lasztott könyvet. (0/1) 

ISMEROS=Barátaimtól, ismerőseimtől ké-

rem kölcsön. (0/1) 

EBOOK=Elektronikus könyvformátumban 

(e-book) szoktam megvásárolni. (0/1) 

LETOLT=Internetről (letöltő oldalakról) 

töltöm le. (0/1) 

Q4. 

Mennyire befolyásolnak Téged könyvvásár-

láskor az alább felsorolt tényezők? 

AR=A könyv ára 

MIN=A lapok minősége 

IRO=Író 

KIAD=Kiadó 

MERET=A könyv mérete 

TART=Tartalom 

Q5. 

GYAK=Milyen gyakran szoktál könyvet 

olvasni? 

Naponta (1) 

Hetente (2) 

Havonta (3) 

Egy hónapnál ritkábban (4) 

  

                                              
17

 Az egyválaszos kérdések esetén a kérdés kap azonosítót, a válaszok pedig sorszámot. A többválaszos for-

mánál pedig csak a válaszok kapnak azonosítót, illetve közös, (0/1) kódot. 
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Q6. 

MEGENGED=Megengedheted magadnak, 

hogy havonta vegyél egy új könyvet? 

Igen, megengedhetem. (1) 

Nem engedhetem meg. (2) 

Q7. 

RENDELK=Rendelkezel-e már elektronikus 

könyvolvasóval? 

Igen, rendelkezem. (1) 

Még nem, de tervezem, hogy vásárolok 

egyet. (2) 

Nem, és nem is szeretnék vásárolni. (3) 

Q8. 

ARANY=Amennyiben rendelkezel elektroni-

kus könyvolvasóval, milyen arányban olva-

sol hagyományos könyveket, illetve elektro-

nikus formátumú könyveket? 

 

Inkább hagyományos könyveket forgatok. 

(1) 

Inkább elektronikus formátumban olvasok. 

(2) 

Nagyjából egyenlő arányban olvasok ha-

gyományos könyveket, illetve e-könyveket. 

(3) 

Q9. 

Mennyire értesz egyet az alábbi, e-

könyvekkel és papíralapú könyvekkel kap-

csolatos állításokkal? 

ELFOGAR=A jelenlegi könyvárak elfogad-

hatóak, nem túl magasak. 

KTG=Egy hagyományos – papíralapú – 

könyv előállítási költsége jóval magasabb, 

mint egy elektronikus olvasóra rátelepíthető 

olvasmányé. 

BERUH=Megéri beruházni egy elektronikus 

könyvolvasóra, mert hosszú távon vissza-

hozza az árát. 

LAPOZ=Papíralapú könyvet jó olvasni, 

mert lehet lapozgatni, szeretem a papír illa-

tát. 

CIPEL=Az e-könyvet könnyebben magam-

mal tudom vinni bárhová. 

KIJELZ=Az e-könyv kijelzője esetleg egy 

idő után bánthatja a szemet. 

MODERN=Az e-könyv modernebb, divato-

sabb, ezáltal több emberhez eljuthat az olva-

sás. 

JOVO=Szerintem a jövő az elektronikus 

könyvekben rejlik. 

Q10. 

NEM=Mi a nemed? 

Nő (1) 

Férfi (2) 

Q11. 

LAKHELY=Hol élsz? 

Főváros (1) 

Megyeszékhely (2) 

Egyéb város (3) 

Község (4) 

Egyéb (5) 

Q12. 

KOR=Melyik korosztályba tartozol? 

20 éves kor alatt (1) 

20 és 25 év között (2) 

26 és 30 év között (3) 

31 év felett (4) 

Forrás: Saját szerkesztés [Dr. Ph.D. Gyenge Balázs, Marketingkutatás, 181. p. alapján] 
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6. EREDMÉNYEK 

Miután Microsoft Excelben elvégeztem a válaszok kódolását, az IBM SPSS statisztikai 

szoftvercsomag (22.0) próbaverziójának segítségével elemeztem az adatokat. A hipotézi-

sekre végeztem analízist, valamint egy klaszterelemzést is készítettem. 

6.1. A HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA 

H3: A könyveket illetően az internetes tájékozódás az alternatív csatornák átlagát mára 

meghaladta. 

A 3. hipotézist Microsoft Excel programmal vizsgáltam. Mivel az a kérdés, hogy milyen 

módon szeretnek tájékozódni a könyvekről a vásárlók, illetve azokat hol szeretik 

megvennni, így Darabteli függvény segítségével kiszámoltam, az érintett oszlopokban 

hány darab „1”-es érték (azaz pozitív válasz) szerepel. Ezzel azt kerestem, hogy hány eset-

ben jelölték az adott válaszlehetőségeket a megkérdezettek. 

A 3. diagram tartalmazza az adatokat az informálódásra vonatkozóan. 

3. diagram: Honnan tájékozódik a könyvekről? 

 

Forrás: Saját szerkesztés Microsoft Excel programban [N=104] 

A 3. diagramból egyértelműen megállapítható, hogy valóban nagy arányban tájékozód-

nak internetes felületeken (a megkérdezettek 20,3%-a), amikor arról szeretnének in-

formációkat szerezni, hogy van-e a piacon számukra érdekes könyv.  Azonban van két 

forrás, mely értéke, ha nem is szignifikánsan, de meghaladja az internetes forrásét. A leg-
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többen (22,0%) ismerőseiket, barátaikat kérdezik meg, hogy olvastak-e valami izgalmas, jó 

könyvet. 20,9% pedig könyvesboltban néz be, hogy van-e számára érdekes könyvújdonság. 

A 4. diagram tartalmazza az adatokat a beszerzési forrásokat illetően. 

4. diagram: Honnan vásárol könyvet? 

 

Forrás: Saját szerkesztés Microsoft Excel programban [N=104] 

A 4. diagramból megállapítható, hogy kiemelkedően magas a könyvesboltban történő vá-

sárlások aránya. Az Internet térhódítása azért meglátszik az eredményekben, 24,7% inter-

netes oldalon rendel könyvet. 

Tehát a megkérdezettek azt támasztják alá, hogy valóban egyre nagyobb mértékben hasz-

nálják az Internetet tájékozódási pontként és a vásárlás során is a könyvek esetében. Azon-

ban egyelőre még a könyvesboltokban zajlik a vásárlások legnagyobb része. Emellett még 

az is jellemző a megkérdezettek körében, hogy barátaik, ismerőseik véleménye számít a 

legtöbbet akkor, ha új könyvet szeretnének venni (majd ezt követi tényleg nem sokkal le-

maradva a könyvesboltban történő nézelődés, illetve az internetes keresés).
18

 

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 3. hipotézis bizonyságot nyert. 

  

                                              
18

 Amennyiben az említett csatornák között a 100%-ot kellett volna szétosztani, úgy lehetett volna elérni a 

legpontosabb eredményt. 
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H4: Napjainkban többet olvasunk e-könyvből, mint hagyományos könyvből. 

Annyi kiegészítés tartozik még az elemzéshez, hogy most kizárólag az e-könyvek népsze-

rűségét vizsgáltam, tehát egyéb elektronikus olvasásra alkalmas eszközöket – tableteket, 

okostelefonokat, laptopokat – kizártam a kutatásból. Ily módon nyilvánvalóan torzulnak az 

eredmények.
19

 

Egy kereszttáblát futtattam le erre a hipotézisre SPSS programban. A 13. táblázat azt mu-

tatja, hogy a válaszadók hány %-a rendelkezik e-könyvolvasóval. 

13. táblázat: Kontingenciatábla (Válaszadó neme – Rendelkezik-e e-bookkal) 

Válaszadó neme * Rendelkezik-e e-bookkal Crosstabulation 

 Rendelkezik-e e-bookkal Total 

Igen, 

ren-

delkez

em 

Még nem, de 

tervezem, 

hogy vásáro-

lok egyet 

Nem, és 

nem is 

szeretnék 

vásárolni 

Válasz-

adó neme 

Nő Count 10 17 24 51 

% within Vá-

laszadó neme 

19,6% 33,3% 47,1% 100,0

% 

Fér-

fi 

Count 9 24 20 53 

% within Vá-

laszadó neme 

17,0% 45,3% 37,7% 100,0

% 

Total Count 19 41 44 104 

% within Vá-

laszadó neme 

18,3% 39,4% 42,3% 100,0

% 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió – Palyamunka.spv 

A 13. táblázatból az állapítható meg, hogy nagyjából a megkérdezettek egyötöde ren-

delkezik e-könyvolvasóval. 40%-uknak ugyan még nincs ilyen eszközük, de tervezik, 

hogy fognak vásárolni egyet. Ezek nem rossz arányok, azonban a túlnyomó többség, 42% 

egyáltalán nem szeretne beruházni e-könyv olvasóra. Tekintve, hogy a mai fiatal generáció 

nyitott az újdonságokra, nem lenne meglepő, ha pár év múlva megismételve ezt a kutatást, 

az eredmények már azt mutatnák, a válaszadók legalább felének van e-könyv olvasója, 

vagy ha nincs is, de nagy %-uk szeretne egyet. A Chi
2
 értéke 0,445 ebben a futtatásban 

(az erre vonatkozó táblázatot nem tettem be), vagyis a nullhipotézis (független a nem és 

az e-könyv olvasás gyakorisága) igazolható. Tehát, a megkérdezettek körében még 

nem elterjedt az e-könyv olvasó. 

                                              
19

 Más országokhoz viszonyítva Magyarországon mennyi e-bookot lehetne eladni?  

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/E-book  

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/E-book
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A 14. táblázatban kiszámoltam, az e-könyv olvasóval rendelkezők közül mennyien olvasnak 

hagyományos könyveket és elektronikus könyveket 

14. táblázat: Milyen arányban olvasnak e-könyvet/hagyományos könyvet? 

 

Milyen arányban olvas e-bookot/hagyományosat 

Összesen 

Inkább ha-

gyományos 

könyveket 

forgatok. 

Inkább elekt-

ronikus 

könyveket 

olvasok. 

Nagyjából egyenlő 

arányban olvasok ha-

gyományos könyveket, 

illetve e-könyveket. 

Rendelkezik  e-

bookkal 

  6 6 7 19 

 31,6% 31,6% 36,8% 100,0% 

Forrás: Saját szerkesztés Microsoft Excelben kódolt adatok alapján 

A 14. táblázatból egyértelműen leolvasható, hogy az eredmények nem mutatnak nagy szó-

rást. Az „Inkább hagyományos könyveket forgatok.”, illetve az „Inkább elektronikus 

könyveket olvasok.” kategóriákban 6-6 fő, a „Nagyjából egyenlő arányban olvasok ha-

gyományos könyveket, illetve e-könyveket.” 7 fő nyilatkozott pozitív válasszal. Vagyis 

azok között is jellemző még egyelőre a hagyományos könyvek forgatása, akik rendelkez-

nek e-könyvolvasóval. 

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 4. hipotézis nem nyert bizonyságot, elvetem 

azt. 

H5: A jelenlegi könyvárak a szabadon felhasználható jövedelem nagyságához képest 

magasak, ennek értelmében megéri beruházni egy e-könyvre. 

Az 5. hipotézisre rangsoroláson alapuló nem-paraméteres Friedman-próbát végeztem. A 

15. táblázatban láthatóak az eredmények. 

15. táblázat: Friedman-próba a könyvvásárlást befolyásoló tényezők mentén 

Ranks 

 Mean Rank 

A jelenlegi könyvárak nem magasak 3,05 

Papíralapú könyv előállítása költségesebb az e-bookéhoz képest 5,79 

Szeretem lapozni a könyvet, szeretem az illatát 5,33 

Megéri beruházni e-bookra 5,22 

Az e-bookot könnyebb cipelni 4,64 

Az e-book kijelzője bánthatja a szemet 3,42 

Modernebb az e-book, így többekhez eljuthat 4,35 

A jövő az e-booké 4,21 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió – Palyamunka.spv 
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A 15. táblázat tartalmazza azokat a rangpontszámokat, amiket a válaszadók egy-egy kate-

góriának adtak (átlagpontszám). Minél alacsonyabb az átlagpontszám, annál kevésbé értet-

tek egyet a felsorolt állításokkal a megkérdezettek. A 15. táblázatban félkövérrel szedett 

sorok a lényegesek az 5. hipotézis vizsgálatában. (A rangsor felállítható, mert a Kendall-

mutató értéke 5% alatt van.) 

A legalacsonyabb pontszámot „A jelenlegi könyvárak nem magasak” állítás kapta, 

tehát ezzel a kijelentéssel értettek legkevésbé egyet a válaszadók. A legmagasabb pont-

számot a „Papíralapú könyv előállítása költségesebb az e-bookéhoz képest” állítás kapta, 

ezzel pedig szorosan összefüggésbe hozható a „Megéri beruházni e-bookra” állítás, 

mely a harmadik legmagasabb helyezést érte el. A válaszadók tehát úgy gondolják, 

hogy a magas könyvárak miatt egyre jobban el kell elgondolkozni azon, hogy a jövőben 

érdemes lehet beruházni egy e-könyvolvasóra. 

Egyelőre azonban még kettőség jellemzi a megkérdezetteket a kutatás alapján. A legtöbben 

hajlanak a hagyományos könyvek irányába, mivel a második legmagasabb pontot a „Szere-

tem lapozni a könyvet, szeretem az illatát” állítás kapta. Tehát sokan ragaszkodnak régi 

szokásaikhoz. Emellett azonban pozitívan vélekednek az e-könyvekről, nyitottak is az új 

felé. 

Összefoglalásként az mondható el, hogy az 5. hipotézis teljes mértékben elfogadásra ke-

rült. 

H6: A vásárlók számára a leghangsúlyosabb szempont könyvvásárláskor az ár. 

Itt a könyvolvasók árérzékenységét vizsgáltam. Erre a hipotézisre is rangsoroláson alapuló 

nem-paraméteres Kendall-próbát végeztem. Az eredmények a 16. táblázatban láthatók. 

16. táblázat: Mennyire hangsúlyosak az alábbi szempontok könyvvásárlásnál? 

Ranks 

 Mean Rank 

Ár szerepe a vásárlásnál 2,57 

Lapok minősége a vásárlásnál 4,72 

Író szerepe a vásárlásnál 2,76 

Kiadó szerepe a vásárlásnál 4,23 

Könyvméret szerepe a vásárlásnál 4,32 

Tartalom szerepe a vásárlásnál 2,41 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió – Palyamunka.spv 
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A 16. táblázatban azt láthatjuk, hogy milyen helyre sorolták az egyes tényezőket a meg-

kérdezettek. Minél alacsonyabb a pontszám, annál előrébb szerepel a preferenciarendszer-

ben az adott szempont. A szignifikancia-szint értéke ennél a futtatásnál 0,302; vagyis a 

rangsor felállítható. Az ár valóban nagyon fontos befolyásoló tényező könyvvásárlás-

nál. Azonban a könyv tartalmát még inkább szem előtt tartják a megkérdezettek, nem min-

degy számukra, hogy mire költik egy szabadon felhasználható jövedelmük egy részét. 

Összefoglalásként az mondható el, hogy a 6. hipotézis csak részben igazolt, alátámasz-

tott. A vásárlás során a leghangsúlyosabb szempont a könyv tartalma, majd második 

legfontosabb szempont az ár. Tehát az átfogalmazott hipotézis: A vásárlók számára a 

leghangsúlyosabb szempont könyvvásárláskor a tartalom, az ár a második legfontosabb 

tényező. 

6.2. KLASZTERANALÍZIS 

Az egyváltozós adatelemzési módszerek után egy többváltozós statisztika módszerrel is 

végeztem egy kutatást. Arra voltam kíváncsi, hogy vajon milyen módon lehet csoportokba 

sorolni a megkérdezetteket, és ezeket a klasztereket mik jellemzik. A klaszteranalízissel 

lehetőség nyílik a kutatásban szereplő megfigyelési egységek relatíve homogén egységek-

be történő besorolása a kiemelt változók alapján, tehát ez egy osztályozó, összevonó eljá-

rás. A hasonló objektumok kerülnek összevonásra egy klaszterbe (17. táblázat). Minden-

nek szemléltetésére való a dendogram [IV. Melléklet]. 

17. táblázat: A klaszterezés utolsó lépése 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 

Utolsó könyvvétel ideje 2,3 1,6 2,4 

Olvasás gyakorisága 2,1 1,2 3,0 

Megengedheti a havi min. egy könyv vásárlását 1,1 1,2 1,4 

Rendelkezik e-könyvolvasóval 1,2 1,4 1,0 

Válaszadó lakhelye 3,3 1,2 1,6 

Válaszadó kora 1,8 1,9 3,0 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió – Palyamunka.spv 

A 17. táblázatban a létrejött klasztereket és azok jellemzőit olvashatjuk le. Megjegyzés: a 

dendogram alapján 3 klaszter elkülönítése volt indokolt. Az eredményeket úgy lehet értel-

mezni, hogy minél alacsonyabb az érték, annál többször jelölték be az adott kérdésnél az 

első válaszlehetőséget. Pl. ha az Utolsó könyvvásárlás időpontja 1,6; akkor ebben a klasz-
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terben általában múlt héten vásároltak utoljára könyvet. Ha pedig magas az érték, akkor 

annál többször jelölték az utolsó válaszlehetőségeket. Pl. a Válaszadó korának 3,0 értéke 

azt jelenti, hogy általában itt 30 év körüliek a csoporttagok. (Átlagpontszámok értékelése.) 

A három klasztert az alábbiak szerint lehet jellemezni: 

1. klaszter: 

 Az utolsó könyvvásárlás időpontja jellemzően egy héten túl, de egy hónapon belül 

van. 

 Ez a csoport inkább hetente olvas. 

 Általában megengedheti azt, hogy havonta vegyen magának új könyvet. 

 Egyre többeknek van e-könyv olvasójuk. 

 Megyeszékhelyen vagy a fővárosban élnek. 

 A klaszterbe 20 év alattiak tartoznak. 

2. klaszter: 

 Múlt héten vásároltak új könyvet. 

 Itt olvasnak a leggyakrabban, naponta. 

 Nem mindig engedhetik meg, hogy havonta vegyenek új olvasnivalót. 

 A legtöbb e-könyv olvasóval rendelkezők ebben a csoportban vannak. 

 Jellemzően Budapesten élnek. 

 20 és 25 év közötti korban vannak. 

3. klaszter: 

 Legutoljára általában egy hónapnál régebben vásároltak könyvet. 

 Kevés idejük van olvasásra, legalábbis ritkán (havonta) forgatnak könyvet. 

 A legkevésbé itt engedhetik meg a havi egy új könyv megvételét. 

 Nem igazán jellemző, hogy rendelkeznének e-könyv olvasóval. 

 Egyéb városokban élnek. 

 A csoport átlagéletkora itt a legmagasabb. 

Az 1. klaszter még bőven iskola-korban van. Általában még nem rendelkeznek önálló jö-

vedelemmel. Nyitottak az újdonságokra, kíváncsiak a világra. Relatíve gyakran olvasnak – 

bár az olvasnivalók között lehetséges, hogy a kötelező olvasmányok vagy a tananyagok is 

szerepelnek (tehát nem biztos, hogy mindig önszántukból olvasnak). Ezt a klasztert kreatív 

promócióval érdemes megfogni. 



 63 

A 2. klaszter már inkább egyetemistákból, főiskolásokból áll. Nagyon gyakran olvasnak 

könyveket, hagyományos és elektronikus formában is. Mivel sokan kollégisták vagy albér-

letben laknak az iskola miatt, már kevesebb a szabadon felhasználható jövedelmük. Ezt a 

klasztert az olvasás értékének üzenetével érdemes megfogni. 

A 3. klaszter már általában főállásban dolgozik, a jellemzőkből ítélve. Sokszor nem enged-

hetik meg maguknak, hogy havonta vásároljanak könyvet. Ritkábban olvasnak, illetve e-

könyv olvasóval sem rendelkeznek. Ezt a klasztert árérzékenységénél fogva kedvezmé-

nyekkel érdemes elérni. 

6.3. EGYÉB ELEMZÉSEK IBM SPSS SZOFTVERREL 

A szekunder kutatás során gyakran találkoztam azzal az adattal, hogy a lányok 

gyakrabban olvasnak könyvet, mint a fiúk (pl. egy KSH
20

 kimutatás alapján a fiúk 

5,4%-a, a lányok 9,9%-a olvas könyvet). Kíváncsi voltam arra, hogy az általam 

végzett kérdőíves felmérés eredményei vajon ezt a tendenciát mutatják-e. Így le-

kértem egy kereszttáblás futtatást IBM SPSS-ben. Az eredmények a kereszttáblához tartozó 

5. diagramon láthatók. 

5. diagram: A gyakoriság és a nem összefüggése 

 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió – Palyamunka.spv 

                                              
20

 http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg [Letöltés 

ideje: 2012. szeptember 21. 20.20] 

I. 

http://blog.bookandwalk.hu/wp-content/uploads/2013/07/infografika_olvasasi_szokasok_v3.jpg
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Elemezve az 5. diagramot, a következők mondhatók el.  

 Naponta olvas a megkérdezett nők 23,5%-a, míg a férfiak 13,2%-a. 

 Hetente olvas a megkérdezett nők 35,5%-a, míg a férfiak 34,0%-a. 

 Havonta olvas a megkérdezett nők 17,6%-a, míg a férfiak 49,1%-a. 

 Egy hónapnál ritkábban olvas a megkérdezett nők 23,5%-a, míg a férfiak 3,8%-a. 

[A %-okat a diagram alapján számoltam ki.] 

Természetesen ezek az eredmények torzulnak, hiszen nem érvényesül a reprezentativitás, 

valamint a minta nagysága sem engedi meg a korlátlan következtetéseket. 

Az adatok megerősíteni látszanak azt, hogy van összefüggés a két tényező közt. A vizsgá-

lathoz tartozó szignifikancia-szint 0,001%. Ez azt jelenti, hogy a nullhipotézis (a nem és az 

olvasás gyakoriság független egymástól) nem bizonyított, ehelyett az alternatív hipotézis 

fogadható el. Vagyis, kimutatható összefüggés a válaszadók neme, illetve az olvasás gya-

korisága között. 

A következő vizsgálatban arra kerestem a választ, hogy miként vélekednek az e-

könyvek jövőjéről a megkérdezettek. Microsoft Excel program segítségével ki-

számoltam, melyik kategóriában hányan jelöltek. Ez szerepel a 18. táblázatban. 

18. táblázat: Van jövője az e-könyvnek a megkérdezettek szerint? 

 

A jövő az e-könyvé 

Összesen 

Egyáltalán 

nem ért 

vele egyet 

Többnyi-

re nem 

egyetért 

vele 

Nagyjá-

ból egye-

tért vele 

Teljes 

mérték-

ben egye-

tért vele 

Válaszadó 

neme 

Nő  6 18 17 10 51 

 11,8% 35,3% 33,3% 19,6% 100,0% 

Férfi  3 21 18 11 53 

 5,7% 39,6% 34,0% 20,8% 100,0% 

Összesen  9 39 35 21 104 

 8,7% 37,5% 33,7% 20,2% 100,0% 

Forrás: Saját szerkesztés Microsoft Excelben történt kódolás alapján 

Az eredményekből (18. táblázat) az szűrhető le, hogy igen kevesen, összesen 9-en vannak 

azok, akik úgy gondolják, nem fog elterjedni az elektronikus könyvolvasás szokása. Jóval 

többen vannak olyanok, akik már némi esélyt látnak az e-könyvek elterjedésében, ők egy 

39 fős csoportot alkotnak. A Szent István Társulat szempontjából fontos értékek pedig 

szintén kecsegtetőek. 35-en ugyan kissé azért bizonytalanok, de üdvözölnék az újdon-

ságot. 21 megkérdezett teljes mértékben hisz abban, hogy a jövő az e-könyveké. 

II. 
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7. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTÉSEK, JAVASLATOK 

Javaslataimat a hipotézisek bizonyítására alapoztam. 

H1: Az eladott könyvek száma szignifikánsan le fog csökkeni az elkövetkezendő 10 év-

ben. IGAZOLT. 

Ez iránytű lehet a továbblépésben, a jövőbeni tervek alakításában. A Szent István Társulat-

nak el kell kezdeni olyan stratégiában gondolkozni, melyben bevezetésre kerülnek az elekt-

ronikus könyvek. Amennyiben a feltételei is megteremtődnek, saját logóval ellátott elektro-

nikus könyvolvasó készülék bevezetését is elő kell készítenie a biztos fejlődés érdekében. 

H2: A könyvolvasási kedvvel egyenes arányban csökken a helyesírási készség is. IGA-

ZOLT. 

Nyilvánvalóan ezen a tényen egy vállalat nem tud egyedül változtatni. Látszólag nem is 

lehet mit kezdeni ezzel az eredménnyel. Ha a mai rossz helyesírással rendelkező fiatalok 

kikerülnek a munkaerőpiacra, és tegyük fel, a Társulat dolgozói, partnerei lesznek, hogyan 

fogják képviselni a szervezetet? Ha rosszul rögzül egy-egy szó helyesírása, szegényes ma-

rad a szókincs, az bizonyos szakmákban nagy hátrány. Pl. az internetes cikkekért felelős 

munkatárs elsiklik a helyesírási és stilisztikai hibák felett? 

Bizony érdemes lehet több oldalról megközelíteni a fiatalokat az olvasással kapcsolatban. 

Nem csupán úgy lehet népszerűsíteni, hogy az olvasás érték. Bele lehet vonni a jövőbeni 

felelősségteljes életet is (pl. ilyen tartalmú könyvekkel). 

H3: A könyveket illetően az internetes tájékozódás az alternatív csatornák átlagát mára 

meghaladta. IGAZOLT. 

A Szent István Társulatra való keresések száma az összes google-s kereséshez viszonyítva 

2007 és 2009 között magasabb, mint az azt követő időszakban (6. diagram). Ezen időszak 

után lassabb, de folyamatos csökkenés tapasztalható. (2007 előtt nem állt elegendő adat 

rendelkezésre a rendszerben.) 
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6. diagram: Keresések száma a Szent István Társulat szóra (az összes google-s keresés 

arányában)
21

 

 

Forrás: 

http://www.google.com/trends/explore?q=szent+istv%C3%A1n+t%C3%A1rsulat#q=szent

%20istv%C3%A1n%20t%C3%A1rsulat&cmpt=q [Letöltés ideje: 2013. szeptember 20. 

17.06] 

Mindez azt támasztja alá, hogy a Társulatnak internetes megjelenésén még formálnia kell. 

Ki kell használnia azt a tényt, hogy az Internetet mint tájékozódási forrást a harmadik he-

lyen jelölték meg a megkérdezettek a felsorolt hét csatorna közül. Azonban örömmel ta-

pasztaltam, hogy legutóbbi (2011-es) vizsgálatom óta (mely szintén a Szent István Társulat 

internetes megjelenésére irányult) bizonyos elemeiben megújult a szervezet webáruháza. 

Sokkal részletesebb ismertető (tartalom) érhető el, és további ajánlásokat is találhatunk az 

adott szerző művei közül. Újdonság még az ún. Aranytallér rendszer. Ez azt jelenti, hogy a 

vásárlásokkal aranytallér gyűjthető, mely későbbi vásárlásra váltható be. Nagyon fontos jó 

kedvezményrendszert kiépíteni, hiszen a 6. hipotézis elemzése során eredményül az jött ki, 

hogy az ár a második legfontosabb szempont könyvvásárláskor. 

H4: Napjainkban többet olvasunk e-könyvből, mint hagyományos könyvből. ELVE-

TETT. 

Egy újabb vizsgálatot javasolok, mely arra irányul, hogy miért nem rendelkeznek többen e-

könyv olvasóval. Ragaszkodnak a szokásokhoz (a hagyományos könyvolvasási rituálék-

hoz)? Nem járnak utána, hogy ez megtérülő beruházás? Vagy egyszerűen még itthon na-

gyon újdonságnak számít az e-könyv? Ezekre a kérdésekre mindenképpen választ kell ta-

                                              
21

 A diagramon szereplő „A” a Magyar Nemzet egy cikkére utal: Új könyvesboltot nyitott a Szent István 

Társulat. 

http://www.google.com/trends/explore?q=szent+istv%C3%A1n+t%C3%A1rsulat#q=szent%20istv%C3%A1n%20t%C3%A1rsulat&cmpt=q
http://www.google.com/trends/explore?q=szent+istv%C3%A1n+t%C3%A1rsulat#q=szent%20istv%C3%A1n%20t%C3%A1rsulat&cmpt=q
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lálni. Egyrészt azért, hogy időtávokban tudjanak gondolkodni, hogy ütemezni tudják az e-

könyvek bevezetésének lépéseit. Másrészt pedig a saját logóval ellátott olvasókészülékek 

beszerzése is függ a vásárlók preferenciáitól. 

H5: A jelenlegi könyvárak a szabadon felhasználható jövedelem nagyságához képest 

magasak, ennek értelmében megéri beruházni egy e-könyvre. IGAZOLT. 

Egy papíralapú könyv előállítási költsége magasabb, mint egy elektronikusan megjelent 

műé, hiszen utóbbinál nincs nyomtatási költség, postaköltség, valamint nem szükséges 

papír sem (melynek árát a pusztuló erdők ténye, a szigorodó környezetvédelmi szabályok 

folyamatosan emelik). Szemléletváltás szükséges a társadalomban. 

H6: A vásárlók számára a leghangsúlyosabb szempont könyvvásárláskor az ár. RÉSZ-

BEN IGAZOLT. 

A vásárlás során a leghangsúlyosabb szempont a könyv tartalma, majd második legfonto-

sabb szempont az ár. Tehát az átfogalmazott hipotézis: A vásárlók számára a leghangsú-

lyosabb szempont könyvvásárláskor a tartalom, az ár a második legfontosabb tényező. 

A megkérdezettek árérzékenyek. Ha szabadon elkölthető jövedelmük valamekkora részét 

könyvvásárlásra tudják fordítani, akkor alaposan utánajárnak, milyen tartalmú könyvet 

vesznek. Ezért fontos az érdeklődést felkeltő rövid ismertető a könyvekről – pl. az interne-

tes könyváruházban. 

Természetesen e javaslatokat még alaposabban át kell gondolni a Szent István Társulatnál, 

ha azokat megvalósíthatónak ítéli. Ahogy már említettem, bizonyos vizsgálatokat ajánlatos 

megismételni pár éven belül, illetve újabb vizsgálatokat is kell végezni – mivel az újabb és 

újabb technikai vívmányok bizonyítottan hatással bírnak az olvasási szokásokra. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Pályamunkám megírásának elsődleges célja az volt, hogy a Szent István Társulat új straté-

giai irányvonalait körvonalazzam, fejlődési lehetőségeit elemezzem. Szekunder és az erre 

alapozott primer kutatásomban rámutattam azokra az érvényesülő jelenségekre, átalakulá-

sokra, melyek a könyvszektort, az olvasási szokásokat érintik. A vizsgált szervezet értéke-

sítési problémákkal küzd, és megoldást szeretne kapni annak érdekében, hogy a jövőben 

megfordítsa ezt a csökkenő tendenciát. A pályamunkában megoldási alternatívákat muta-

tok fel. 

Hogyan végeztem el vizsgálataim? Fontosnak tartottam, hogy ne csupán a szekunder kuta-

tási eredmények alapján állítsak fel hipotéziseket, valamint, hogy primer adatokkal támasz-

szam alá javaslataim. Ezért készítettem egy páros interjút, illetve ez alapján egy kérdőíves 

felmérést is, amelyekből releváns információhoz jutottam, és ez adta a javaslatok vezérfo-

nalát. Ez a kutatás világított rá arra, hogy nagyon fontos – konkrét, években meghatározott 

– időtávokban gondolkozni. Nem elég annyit mondani, hogy régen még nem volt annyi 

lehetőség a szabadidő eltöltésére, mint napjainkban. Mert nem mindegy, mihez viszonyí-

tunk. Más eredményre jutunk, ha a 10 évvel ezelőtti helyzetet nézzük, megint más követ-

keztetéseket vonhatunk le, ha 40 évvel ezelőttre tekintünk vissza. 

Milyen kérdésekre kerestem választ a pályamunkámban? Valóban csökken a könyvolvasási 

kedv? Vagy arról van szó, hogy az olvasási szokások változnak? Már nem a hagyományos 

könyvet vesszük a kezünkbe, hanem az – akár egész könyvtárunkat tartalmazó – e-könyv 

olvasónkat? Hogyan vélekednek hazánkban az e-könyvek jövőjéről? Bekövetkezhet az, 

hogy pár tíz év múlva már üresen állnak könyvespolcaink otthon, mert egy apró kártyán 

elfér az összes könyvünk? 

Én azonban bízom abban, hogy könyv mindig lesz, mert könyvet kinyitni jó, könyvet 

lapozni jó, a könyv szép, a könyv jó, a könyv okos, a könyv tanít. 
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I. MELLÉKLET: DISCUSSION GUIDE 

(1) Mit jelent számotokra az olvasás?  

(2) Milyen szavak jutnak eszetekbe az olvasásról? 

(3) Szerettek olvasni (nem csupán könyvet)? 

(4) Mit szerettek olvasni? 

(5) Milyen gyakran olvastok könyveket? 

(6) Régebben – a 60-as, 70-es években az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység az olvasás 

volt. Manapság már a számítógépezés és a TV-zés. Szerintetek ez lehet azért, mert nagyobb 

energia-befektetés kell az olvasáshoz? 

(7) Szerintetek összefüggésben áll az alacsony olvasási kedv és a gyerekek/fiatalok egyre gyengébb 

helyesírása? 

(8) A család is szerepet játszik abban, hogy a gyermek hogy viszonyul a könyvekhez. A felgyorsult 

élet sajnos mindenkire hatással van. Szerintetek, ha a gyermek azt látja, hogy a szülei keveset 

vagy egyáltalán nem olvasnak könyvet, akkor nagyobb eséllyel ő sem fog? 

(9) Akinek kiskorában sokat mesélnek a szülei, jobban fogja szeretni a könyveket? Összefügg a két 

dolog? 

(10) A barátok mennyire tudják befolyásolni azt, hogy olvas-e valaki vagy nem? 

(11) Az iskolai kötelező olvasmányok hagyhatnak esetleg rossz emléket, hogy a tanuló önszorgalom-

ból nem szeressen olvasni?  

(12) A kötelező jelleggel, ám a gyerekek által javasolt könyveket is kéne olvastatni? 

(13) „Bár az olvasás szokása megmaradt, a könyv mára kiment a divatból.” Ezzel egyetértek vagy 

nem? 

(14) Megrendezték 2005-ben a Nagy Könyv elnevezésű kampányt. Emlékeztek rá?  

(Ha nem  A Nagy Könyv egy országos felmérés és programsorozat volt, melynek célja az or-

szágosan legnépszerűbb regény megválasztása, valamint az olvasás népszerűsítése volt.) 

Ezzel kapcsolatban lehet valami a következő feltevésben? „Az eredmények arra ösztönözték a 

közönséget, hogy ha mások szerint vannak jó könyvek, ők is el- vagy újraolvassák ezeket a mű-

veket.”
22

 Ti olvasnátok egy könyvet csak azért, mert 1. helyezett lett? 

(15) Az e-book olvasó hogyan hat véleményetek szerint az olvasási kedvre? 

(16) Van lehetőség szerintetek arra, hogy a fiatalok ismét szeressenek olvasni számítógépezés helyett? 

  

                                              
22

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sdBorhjBSFQJ:www.irodalomismeret.hu/files/201

2_4/petry_annamaria.pdf+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a [Letöltés ideje: 2013. június 15. 

13.20.] 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sdBorhjBSFQJ:www.irodalomismeret.hu/files/2012_4/petry_annamaria.pdf+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a
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II. MELLÉKLET: AZ INTERJÚ ÁTIRATA 

Az elhangzott beszélgetés szó szerinti átirata, nonverbális jelekkel. A félbehagyott 

mondatok is leírásra kerültek. 

MOD: Sziasztok! Köszönöm, hogy eljöttetek! Orbán Eszter vagyok, a Marketing MSc-n 

tanulok, és azért hívtalak meg titeket, hogy beszélgessünk az olvasásról egy kicsit. Az itt 

elhangzott információkat kizárólag a kutatás céljára használom fel, tehát a pályamunkám-

ban nem adom ki senkinek. Nincsenek rossz válaszok vagy elvárt jó válaszok, akármit 

mondhattok. Bármelyikőtök kezdheti a válaszadást, de egymás szavába ne vágjunk. Ha 

bármi kérdésetek van az interjú során, akkor azt nyugodtan tegyétek fel. Mielőtt elkezde-

nénk a beszélgetést, egy technikai információt elmondok, hogy a beszélgetésről videó- és 

hangfelvétel készül. Ebbe beleegyeztek? 

JUDIT: Igen. (Nevet.) 

MOD: Köszönöm! 

TIBOR: Igen. 

MOD: Szóval, akkor kezdjük egy rövid bemutatkozással! Kik vagytok, mit szerettek csi-

nálni? 

JUDIT: Kezdd te. (Nevet.) 

TIBOR: Kezdem. Páljános Tibor vagyok, MSc-s Gépészmérnök hallgató, Fejlesztőmérnök 

szakirányon. Szeretem általában a műszaki dolgokat, inkább szerelgetni. (Kis szünet.) Rö-

viden ennyi. 

MOD: Köszönöm! Judit? 

JUDIT: Gólya Judit vagyok, Pénzügy mesterszakos hallgató. Vállalati pénzügyekre szak-

irányosodtam. És szabadidőmben sütni szeretek és olvasni. 

MOD: Az jó. (Nevet.) Akkor az első kérdésem az, hogy mit jelent számotokra az olvasás? 

Milyen szavak jutnak eszetekbe róla? 

JUDIT: Úgy röviden, egy-egy szóban? 

MOD: Hát, egy pár szóban. 

JUDIT: Hú, hát én azért szeretek olvasni, mert engem az teljesen kikapcsol. Egy egészen 

más világba kerülök, és olyan dolgokról olvasok általában ugye, ami hát, így a valóságban 

lehet, hogy nem történne meg velem sose. 

MOD: Tehát ilyen fantáziavilágot szeretsz elképzelni? 

JUDIT: Igen. 

MOD: Te? 

TIBOR: Hát, én inkább ilyen műszakibb dolgokat szoktam olvasni, illetve aktuális érde-

kességeket. Tehát általában, mit tudom én, információszerzés, és egyéb ilyen kíváncsiság-

ból olvasgatok, de egyébként úgy nem. 

MOD: Tehát könyveket nem nagyon? 

TIBOR: Nem. Ilyen irodalmakat meg ilyesmiket, így, ilyen, vagyis hát, magát ilyen re-

gény, hasonló, ezeket nem. Csak inkább, ami éppen aktuális, érdekel. 

MOD: Értem. És még mást is olvasol így a könyvek mellett? 



74 

 

JUDIT: Hát, még újságokat szoktam olvasni. Most, hogy német nyelvvizsgára készülök, 

idegen nyelvűek is előjöttek, meg ugye, a szakdolgozatom során is aktuális, esetleg külföldi 

folyóiratok. 

MOD: És interneten is sokat szoktatok böngészni? Híreket olvasni? 

JUDIT: Hát, én utána szoktam nézni híreknek, vagy könyvekről kritikákat olvasok, ilyesmi. 

TIBOR: Én általában az interneten szoktam olvasni, meg ugye, sokszor egyébként a folyó-

iratoknak, hasonlóknak meg sem jelennek annyira, meg kis példányszámban. És szinte 

mindent meg lehet találni ugye, adott témakörre gyorsan, egyszerűen. Interneten, tehát 

alapjába véve így, papír formában nem is nagyon szoktam. 

MOD: Sokkal gyorsabb, hogyha interneten… 

TIBOR: Gyorsabb, egyszerűbb meg… 

MOD: Célratörőbb. 

TIBOR: Igen, meg sokkal nagyobb mennyiséget is tudok egyszerre. Össze is tudom őket 

igazából úgy válogatni, hogy akkor felrakok hármat, és akkor melyikből. 

MOD: És milyen gyakran olvasol könyveket? 

JUDIT: Hát, amint időm engedi. Általában vonaton szoktam olvasgatni, ugye nagyon 

messze lakom az iskolától, egy óra oda, egy vissza, azalatt nagyon jól lehet haladni. 

MOD: Kihasználod az időt. 

JUDIT: Igen. Könyvtárba is szoktam járogatni néha, ott is egy-egy órát eltöltök, vagy töb-

bet. (Nevet.) 

MOD: Kicsit másabb téma. Régebben, a 60-as, 70-es években az egyik legkedveltebb sza-

badidős tevékenység az olvasás, könyvolvasás volt. Manapság viszont már a számítógépe-

zés, illetve a TV-zés. Szerintetek ez lehet azért, mert nagyobb energia-befektetés kell az 

olvasáshoz? 

TIBOR: Szerintem nem. Egyáltalán nem, igazából ezek csak azért voltak ugye, jobban 

előrehozva, mert hogyha belegondolunk, nem is volt számítógép, tehát, vagyis valamilyen 

szinten létezett, csak nem mindenkinek volt elérhető. Manapság ugye már mindenkinek 

van számítógépe, így hát, tehát ugyanazokat a funkciókat, amiket annak idején a könyvek 

szolgáltak, ezt most, igen, ezt megcsinálják sokkal gyorsabban, egyszerűbben, könnyebben 

magán a számítógépen. Ugye, az a probléma, mindenki, mondják is, miért TV-t néznek az 

emberek, meg miért számítógépeznek. Mert abban az időben nem volt minden háztartás-

ban TV, meg nem volt mindenhol számítógép. De egyébként, ha meggondoljuk, akkor, 

ugye, ma már a könyveknek java része például alapból csak számítógépen vagy interneten 

jelenik meg. Tehát ilyen pdf-formátumban van egy csomó könyv, amit most már így 

nyomtatnak ezer példányt, és húszezerben adják el számítógépen. Az e-booknak meg az 

összesnek ez volt a jelentősége. Tehát ez nem azért van, mert nem akarnak az emberek 

olvasni, hanem azért, mert másféleképpen olvasnak. És máshonnan, más formátumból. 

MOD: Értem. De nem lehet esetleg az, hogy a könyvolvasáshoz képzeleterő is kell, és 

nincs kedvük? 

TIBOR: Nem, mert igazából ugyanazt a könyvet el lehet olvasni, tehát egy kicsit most már 

tágabb az emberek érdeklődése, valószínűleg a lehetőségek miatt, az egyéb lehetőségek 

miatt kevesebbet olvasnak az emberek így regényeket meg könyveket. Viszont a számító-

gép magát ezt a papírformát váltotta ki. Tehát nem az van, hogy nem olvasnának az embe-
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rek igazából, hanem csak, csak számítógépen van rajta maga a szöveg. Tehát nem papír-

formában van. Mikor ugyanazt a könyvet el tudom olvasni számítógépen is, sőt, szerintem 

még olcsóbban is be lehet szerezni, hogyha adott az olyan, sokkal többet tudok, akár egy 

egész könyvtárat is be tudnám rakni kb. a winchesteremre, akkor ugye, nem fogok egy 

óriási nagy köteget hurcolni. Tehát az nem biztos, hogy nem olvasnak, bár biztos, hogy 

kevesebbet olvasnak, mert sokkal többfelé lehet figyelni, ugye, annak idején csak ez volt, 

most már nem csak az van, most már lehet rajta játszani is, akkor valószínűleg ugyanazt az 

egy órát, amit annak idején olvasott, most már játszik is mellette egy órát. De attól függet-

lenül nem váltotta fel a kettő egymást. 

MOD: Értem. 

TIBOR: Nem zárja ki. 

JUDIT: Szerintem a gyorsabb információszerzés miatt egyre kevesebbet olvasunk, mert 

ugye, egy pár száz oldalas vagy pár ezer oldalas könyvből sokkal nehezebb és időigénye-

sebb információt kinyerni, mint ugye, interneten. Hiába, hogy megnyitom ott a könyvet, de 

szavas, kulcsszavas keresés alapján egy pár perc alatt rögtön az információt megtalálom. 

Vagy ugyanaz, ha egy szórakoztató irodalmas könyvet olvasok vagy regényt, akkor ugye, 

háromszáz oldal azért jó pár napba beletelik, mire a végére érek, viszont filmen meg tudom 

nézni két óra alatt is. Ugye, sokan nagyon hamar akarják tudni, hogy mi lesz, meg jaj, hogy 

arra nincs idejük. (Nevet.) 

MOD: Igen. 

JUDIT: Úgyhogy, szerintem egy kicsit azért háttérbe szorult mostanában az olvasás. 

MOD: Kevesebb idejük van az embereknek mindenre. 

JUDIT: Igen. Meg gyorsabban akarnak mindent megtudni. 

MOD: Értem. Ezzel kapcsolatban pont, hogy nincs időnk mindenre, a család is szerepet 

játszik abban, hogy a gyermek hogy viszonyul a könyvekhez. A felgyorsult élet sajnos 

mindenkire hatással van. Szerintetek, ha a gyermek azt látja, hogy a szülei keveset vagy 

egyáltalán nem is olvasnak, akkor nagyobb eséllyel ő sem fog később? Vagy ez nincs ösz-

szefüggésben? Erről mit gondoltok? 

JUDIT: Hát, csak saját példát tudok felhozni. (Nevet.) 

MOD: Az jó. 

JUDIT: Nekem gyerekkorom óta, tehát vissza sem tudok pontosan emlékezni, hogy mikor-

tól, de minden este ugye meseolvasással vagy képeskönyv nézegetéssel telt, ami bevezette 

az olvasást, vagy fejből meséléssel, utána ugye, magamtól is úgy napközben megszoktam, 

hogy kinyitogatom a könyveket, megnézegetem benne, hogy mi van. Egyébként most is az 

van, hogyha megyek a könyvtárba, mondjuk nem is akarom elolvasni konkrétan azt a 

könyvet, de megtetszik valami, ugye, nálatok is szoktam, teljesen más témába vág (nevet), 

de úgy belenézegetek, és nagyon szívesen szerzek belőle új információkat. 

TIBOR: Valamilyen szinten biztos, hogy szerepet játszik, sőt ugye, ott is volt, hogy mese-

könyv olvasás meg hasonlók, képeskönyvek, valószínűleg ez kicsit, ugye szülőfüggő. Ki 

mennyit foglalkozik fiatalkorában a gyermekkel, mert ugye, ha alapjában véve nem olvas 

föl neki, meg ilyesmi, az alapból kiesik. Tehát, ha megnézzük, a gyerek először ugye, a 

szüleit utánozza. Ha nem olvasnak, vagy nem úgy olvasnak, ahogy érdekli, nem keltik fel a 

figyelmet, akkor biztos, hogy közrejátszik. Az ember mindig utánozza a szülőket, és ez 

kicsi korban nem nagyon jön, akkor… akkor az elmarad. 
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JUDIT: Meg nekem tényleg az a példa, hogy mindenki, anyuék is, még tágabb családban 

nagynénik, nagybácsik is szoktak olvasni szórakozásból. Úgyhogy én ezt láttam mindig. 

MOD: Ez egy jó minta. (Nevet.) És, szerintetek összefüggésben áll az alacsonyabb olvasá-

si kedvvel a gyerekek vagy fiatalok egyre gyengébb helyesírása? 

JUDIT: Mindenképpen, szerintem. Én most így főleg idegen nyelvnél vettem észre olva-

sásnál, hogy nagyon sok szó megragad. Tehát, amit látok, az bevésődik egyszerűen, hogy 

úgy kell írni. És így szerintem nemcsak a helyesírás, hanem a szókincs is jelentősen bővít-

hető. Úgyhogy én fontosnak tartanám, hogy a gyerekeket így rászoktassuk az olvasásra. 

Harmadrészt még az értő olvasás, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Igen, később a való 

életben is előjön ilyen használati utasítások vagy papírformák kitöltése. 

TIBOR: Én ugyanezt mondanám, tényleg, hogy minél többet olvas az ember, minél többet 

látja, ugye annál jobban rögzülnek maguk a szavak is, meg a helyesírás. Egy idő után az 

ember simán, reflexszerűen írja, amihez az kell, hogy minél többet lássa, minél többször 

tegye. Tehát, én alapjában véve mindig azt szoktam mondani, hogy a nyelvtudáshoz is meg 

a helyesíráshoz is az számít, hogy minél többet olvasson az ember, és minél jobban lássa. 

Hogy közrejátszik benne, az biztos. 

MOD: Hát, meg ugye az is, hogy olvasnak is az emberek, sokszor így, internetes források-

ból, ahol szintén azt veszem észre, hogy elég rossz a helyesírás. Rosszul tanulják meg, ez 

is benne lehet, nem? 

JUDIT: Igen, meg a sok rövidítés, amit interneten, ugye megint idő szűkében próbálnak, 

hogy minél kevesebb betűt kelljen leírni. Egy kicsit ez hátraszorítja a helyesírást. 

TIBOR: Hát, valamilyen szinten igen, csak igazából itt a probléma ez meg már ugye, ma-

gának azoknak az oldalaknak kéne vállalni a felelősséget, nyilvános helyre azért át kellene 

nézni. Tehát, ez olyan, hogy az ember sem ad be olyan dolgozatot, diplomadolgozatot, 

hogy tele van helyesírási hibával, mert igazából, ha az ember talál az első oldalon hármat, 

akkor alapból úgy fog hozzáállni az egész dologhoz. Tehát az a probléma, hogyha alapból, 

ugye nem maga az interneten való olvasással meg ezekkel van a probléma, hanem azzal 

van a probléma, hogy aki ezeket felteszi, annak kéne odafigyelni, hogy ne ilyen silány 

munka legyen. 

MOD: A barátok, azok mennyire tudják befolyásolni, hogy valaki szeret-e olvasni vagy 

sem? Van-e hatással egyik barát a másikra? 

TIBOR: Szerintem van. Mert ugye, ez is, mint egy példa, hogyha azt mondja az egyik, 

hogy „Figyelj, olvastam ezt a könyvet, ez jó, ez van.”, akkor az ember ugye, kíváncsi lesz. 

És a kíváncsiságot, azt ugye, hogy mire vagyunk kíváncsiak, az a környezetünkből jön. 

Tehát, ha sokan azt mondják, hogy ez milyen szép, milyen jó, milyen jó ez az irodalom, 

megint csak attól függ, hogy ki mennyit szeret. Sőt, a neten is pont ugyanez van, akár ha 

irodalmak vagy valami, egymásnak küldözgetik az emberek. Hogy mennyire befolyásol-

ják, hát nagyon, mert ha valakinek valami tetszik, akkor annak már rögtön küldi a linkjét, 

tehát nem csak a hülyeséget lehet megosztani, hanem kapásból a könyveket is, ez meg pont 

a baráti körtől függ, hogy miket kap az ember ilyen szempontból. 

JUDIT: Szerintem is tudja befolyásolni, és itt is egy saját példát hoznék föl, hogy van egy 

barátnőm, aki egy kicsit ilyen fantasztikus-horrorisztikus könyveket szokott olvasni, és ő 

szerettette meg velem ezt a műfajt, először tőle kaptam ilyen könyvet, és azóta is szeretem 

őket.  
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MOD: Most térjünk át az iskolákra, mert már ti is említettétek. Szerintetek egy kötelező 

olvasmány mondjuk, el tudja venni a kedvet egy gyerektől, hogy szabadidejében, önszor-

galomból olvasson, ha olyan nagyon rossz, számára nem érdekes könyvet olvas? Vagy ez 

nem függ össze? Értitek? 

JUDIT: Igen, értem, mit szeretnél kérdezni. Hát, én a legtöbb kötelező olvasmányt elolvas-

tam (nevet). 

MOD: Ez ritka. 

JUDIT: És volt, amin nagyon-nagyon nehéz volt keresztülverekedni magamat, de szeren-

csére ez nem vette el a kedvem attól, hogy mást is olvassak. Hát, főleg szerintem olyanok 

tudják elvenni, ami tehát ilyen, az egyik pl. a Zrínyi - Szigeti veszedelem, ami verses for-

mában, nagyon régi nyelven íródott, az tényleg nehéz volt. Vagy még sokan szokták a Kő-

szívű ember fiait, hogy ott is nagyon-nagyon körülményesen ír le mindent, meg nagyon 

hosszan, főleg ez. Úgyhogy azok egy kicsit nehezebbek voltak. De voltak egyébként na-

gyon jók, amik felkeltették az érdeklődésem és azon a vonalon esetleg továbbmenten, az 

írónak más művét is elolvastam, pl. Dosztojevszkij – Bűn és bűnhődése után kedvet kap-

tam így az orosz irodalomhoz. 

MOD: Az jó, akkor te így az iskolában megszeretted még jobban az olvasást. 

JUDIT: Igen. 

MOD: Te? 

TIBOR: Szerintem annyira nem befolyásolja. Azért gondolom, merthogy alapjában véve 

ugye az a diák érez magában szorgalmat arra, hogy egyáltalán elolvassa a kötelező irodal-

makat, aki alapból szeret olvasni. És ahhoz ugye egy bizonyos szintig el kell jutni. Ugye, 

nem rögtön a kis elsősnek adják oda a legnehezebb irodalmakat. Tehát ilyen kisebb, me-

sés-novellás, meg ilyen pl. az Egri csillagok, szerintem azt mindenki szerette. Na, most, ha 

utána jön egy olyan, amit nem éppen kellemesebb olvasni, nem tetszik neki, hát nem tu-

dom, volt mellette jó pár darab kötelező irodalom, tehát, ha most egy nem tetszett neki, az 

szerintem nem nagyon fogja befolyásolni, vagyis valamilyen szinten befolyásolhatja, de 

nem az lesz a mérvadó. Meg aki általában tényleg elolvassa a kötelező olvasmányokat, az 

mellette olvas mást is. Tehát ugye a kötelező olvasmányokban max. annyi lehet, hogy kö-

telező, olyan szájízzel olvassa az ember. De alapjában véve csak az fogja elolvasni, aki 

szeret olvasni, és ő úgyis olvas mást. Tehát szerintem ez annyira nem befolyásoló tényező. 

MOD: Hát, Judit már említette, hogyha megvan egy könyvnek a filmes változata, akkor 

szerinted is inkább azt nézik meg? 

TIBOR: Hm… 

MOD: Vagy aki szeret olvasni, az alapból nem fogja előre megnézni filmen? 

TIBOR: Aki szeret olvasni, ha megnézzük, ismerek olyat, aki elkezdte, hiába nézte meg a 

Gyűrűk urát nem tudom, háromszor, és volt, aki elolvasta könyvben is. És ismerek olyat, 

aki direkt elolvasta korábban a Harry Potternek a nem tudom, negyedik részét, inkább el-

olvasta könyvben, utána nézte meg filmben, merthogy ne befolyásolja maga a film. Tehát, 

aki szeret olvasni, meg hát, az az igazság, hogy nagyon sok, mondjuk a kötelező olvasmá-

nyokra kifejezetten rámentek filmmel is, hogy a lustább embereknek így könnyebb eladni. 

De aki szeret olvasni, alapból sokat… Rengeteg regény van, amit alapból nem filmesítenek 

meg, és ugye, sokkal több olvasmány van, mint film. Innentől fogva szerintem az, hogy 

mondom, aki akart eddig olvasni vagy valami ilyesmi, akkor az, hogy filmen van vagy 
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nincs filmen, az szerintem olyan sokat nem befolyásol. Jó, azért jobb az filmen, igazából 

azt kell megnézni, ki mennyire szorgalmas és mennyire nem. Mert ugye a kötelező olvas-

mányoknál is rögtön nem fogom elolvasni, hogyha van filmen, mert igazából annyira nem 

akarom elolvasni. Tehát aki szorgalmas, elolvassa, és tetszik neki, akkor a következőt 

utána biztos, hogy el fogja olvasni, és a következőt is, következőt is. Tehát ugye, utána 

lehet, megnézi filmen is, de akkor is el fogja olvasni. 

MOD: Mondjuk, hogyha fel lenne kínálva kötelező olvasmányként mondjuk három- vagy 

négyfajta könyv, és abból kéne kiválasztani a diákoknak, hogy melyiket szeretnék, akkor 

ez emelné úgy az olvasási kedvet szerintetek? Ha meg lenne adva, hogy te választod végül 

is ki kötelező jelleggel, hogy mit szeretnél olvasni? Akkor ezt elolvasnák jobban, vagy 

megint csak filmben? 

JUDIT: Hát, valamilyen szinten szerintem, hogyha van döntési lehetősége az embernek, 

akkor már azt nem annyira érzi olyan kényszeres szituációnak. Tehát, valamilyen szinten 

biztos, sőt, szerintem négy közül, három-négy közül már lehet találni olyat, ami ha nem is 

nagyon tetszik neki, de úgy elfogadható a történet számára. 

TIBOR: Biztosan jobb, mert ugye, akkor nem, nincs ez a tényleg kötelező, vagyis az „ezt 

kell és kész, és ennyi”. Valószínűleg akkor pont ugyanaz volt, a nyelvezet meg ilyesmi volt 

a probléma, akkor a három, három-négy közül ki tudja választani azt, amelyik neki köny-

nyebben olvasható. És, ugye alapból többen kell, hogy elolvassák. Valaki biztos el fogja 

olvasni a másikat is, meg a harmadikat is, tök mindegy, melyiket. És, ugye elmesélik egy-

másnak, hogy „Te, ebben ez volt, ebben ez volt, ebben amaz volt…”, és hogyha egyik ér-

dekesnek találja, elolvassa a másikat. Tehát, ha van rendesen irodalom, és nem arra megy, 

nem magának az irodalomnak a rovására, tehát a mennyiségének a rovására megy, hogy 

oké, „Te ebben a félévben elolvastad ezt, ezt és ezt, meg ezt.”. Hanem úgy van, hogy pl. 

egy adott témakörben ugyanannyi kötelező számban, ugyanannyi kötelező irodalmat kell 

olvasni, viszont van választási lehetőség, akkor valószínűleg mindenki a saját magának 

emészthetőbbet fogja választani, tehát valószínűleg pozitívabban jön le. És nem tényleg az, 

hogy „ez belém van erőszakolva, már pedig ezt el kell olvasni, hanem ki tudom magamnak 

választani, mit szeretnék, és tényleg olyan indokkal, amit én szeretnék, olyan nyelvezettel, 

amit én szeretnék – és úgy is lehet, hogy el fogom olvasni a másikat”. Mert, hogyha ő azt 

mondta, hogy nagyon jó, és joggal kiderül a végére, mert ott ugye végig kell olvasnia az 

embernek, és kiderül, hogy „hú, de rosszat választottam”. De a másiknak, aki elmesélte, az 

jó volt, akkor valószínűleg azt is el fogja olvasni az ember, ha szeret olvasni. (Nevet.) 

MOD: Judit, valamit szerettél volna. 

JUDIT: Hát, igen, hogy ugye a több választási lehetőség közül pl. attól is függ, hogy mi-

lyen színes palettáról lehet válogatni. Kinek melyik történet áll esetleg közelebb a szívé-

hez. Mondjuk, fiúknak egy ilyen csatás, vagy műszakis valami, vagy találmányos, lányok-

nak ugye, inkább a romantikus szállal átszőtt történetek szoktak tetszeni. 

MOD: Volt 2005-ben ez a Nagy Könyv elnevezésű kampány. Erre emlékeztek? Vagy 

idézzük föl? 

TIBOR: Nem hallottam. (Nevet.) 

JUDIT: Idézzük föl. Nem az M1-en volt ilyen? 

MOD: Volt, igen ott volt. 

JUDIT: Valami rémlik. (Nevet.) 



79 

 

MOD: Ez egy országos felmérés és programsorozat volt, melynek célja az országosan leg-

népszerűbb regény megválasztása, illetve az olvasás népszerűsítése volt. És ezzel kapcso-

latban lehet-e valami a következő feltevésben: „Az eredmények arra ösztönözték a közön-

séget, hogyha mások szerint vannak jó könyvek, ők is el- vagy újraolvassák ezeket a mű-

veket.” Ti olvasnátok egy könyvet csak azért, mert első helyezést ért el? Befolyásol titeket, 

hogy mindenki azt mondja, ez, jaj, de jó könyv? 

JUDIT: Hát, befolyásolni valamilyen szinten befolyásolna, de mondjuk, úgy elolvasnék 

egy kis tartalomjegyzéket vagy egy kis rövid ismertetést róla, és ha annyira nem fogna meg 

a történet, akkor szerintem akkor sem olvasnám el, ha ez az első helyezett lenne. 

TIBOR: Hát, ugyanez, mert persze a figyelmet fölhívja rá. Tehát ugye azért elég figyelem-

felkeltő, ez a legjobb. Ugyanez, úgyis megnézi, hogy miről szól, és ha valami teljesen más, 

ilyen elvontabb dolog, vagy egy olyan dolog, ami egyáltalán nem tudna lekötni, megfogni, 

akkor biztosan bele sem olvasnék. Max. tényleg ezt a rövid ismertetését vagy hasonlót. 

Azért átnézi, hogyha olyan, akkor biztos, hogy nem. Viszont a figyelmet tényleg felkelti, 

ha azt mondják, nagyon jó. De akkor az ember megnézi a másodikat, harmadikat is. 

JUDIT: Én is egyetértek, hogy mindenképp utánanéznék vagy megnézném esetleg a mel-

lette lévő helyezettek is, amik utána jönnek. Szerintem mindenképp egy jó kampány volt. 

MOD: Akkor szerintetek ilyen jellegű rendezvények, kampányok végül is elérik a céljukat, 

hogy felkeltik az érdeklődést az olvasóban? 

JUDIT: Szerintem mindenképpen volt erre hatással. 

MOD: Már említette Tibi, hogy vannak ugye, ezek az e-book olvasók. Ezek véleményetek 

szerint hogyan hatnak az olvasási kedvre? 

JUDIT: Fú, hát én még nem olvastam soha e-bookról, de nagyon sok mindenkit láttam már 

vonaton, aki azzal járt. Szerintem, hát annyival pozitívabb, hogy ugye sokkal vékonyab-

bak, könnyebbek, mint egy több száz oldalas könyv, úgyhogy szerintem így mobilság 

szempontjából könnyebben hordozható, és ezáltal szerintem többen fogják úgymond elci-

pelni magukkal, mint egy hatalmas könyvet. Mondjuk, én magam nem szeretek monitor-

ról olvasni, tehát akármennyire mondják, hogy szemkímélő vagy valami, nekem egyszerű-

en nem esik jól a szememnek, hogy én monitorról nézzem a szöveget. Úgyhogy nem tu-

dom, hogy a jövőben egyáltalán be fogok-e ruházni egy ilyenre, de majd kiderül. 

MOD: Igen, meg akik szeretnek olvasni, azok szeretik lapozgatni, ugye van a könyvnek 

egy illata. Ez fontos számodra? 

JUDIT: (Nevet.) 

MOD: Hát, ezt szokták mondani, hogy ez ilyen rituálé vagy nem is tudom. 

JUDIT: Hát, nekem még egyelőre az e-book egy kicsit olyan megfoghatatlan dolog. Ugye, 

nem úgy működik, idézőjelesen, mint egy könyv. De majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő 

(nevet). 

TIBOR: Szerintem egyébként a jövő alapjában véve ugye generációs, meg az e-book meg 

ez a hasonlók. Hát, maga ugye, pont egyébként a szemkímélés, ami az embernek zavaró 

volt. Az első e-bookok egyébként, mint a kvarcóra, olyan kristályos kijelzősek voltak, ami 

alapjában véve nem vibrált, hanem folyamatos volt. Tehát igazából nem bántja az ember-

nek a szemét, de az viszont idegenebb. Manapság ugye, már jönnek be ezek a táblagépek, 

innentől fogva pdf-formátumban rendszeresen azon is lehet beszerezni rengeteg ilyen 
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könyvet. És tényleg az, hogy azért fog az ember kényelmesedni, hogy úgyis viszem ma-

gammal, és ezek ugye alapból több funkciósak, ezek a táblagépek. Nem csak egy funkció, 

nem csak egy könyvet olvas, hanem akkor viszi, alapjában véve sokkal több minden miatt 

fogja magával hurcolni a gépet, magát a berendezést. Viszont ugye pont azért, az az egész-

nek az előnye, hogy könnyű, és kisebb mennyiség, és kitalálja, hogy elmegy, nem tudom, 

egy hétre, és elvisz magával három-négy könyvet, akkor kapásból viszi magával a több-

funkciós könyvet. Rámásolja izé, magát a könyvet, ugye akkor olvassa, amikor akarja, úgy, 

ahogy akarja, és tényleg könnyedén és bárhova el tudja vinni. Tehát maga az van, tehát tíz 

évvel ezelőtt ez nem volt olyan „hű, de nagy szám”, tehát nem volt annyira elérhető. És, 

ugye ha belegondol az ember, akkor ugye most, ha valaki azt mondja, otthon fogok netez-

ni, akkor azon fogom nézni a dolgokat, akkor ugye ez húsz, harminc évvel ezelőtt „hű, de 

mekkora dolog” volt. Egy mobiltelefont fog használni, megint nem baj. Az emberek ugye 

annak idején leültek a számítógép elé, és már bántotta az ember szemét, már nem szerette, 

inkább lapokat olvas, meg ilyenek. És egyre inkább megyünk oda, hogy az ember már 

azon beszélget, tehát ugye elkezd chatelgetni meg hasonlók, ugye akkor is ott ül előtte 

egész nap. És ugye az ember egyre jobban hozzászokik, hogy ez olvassa. Tehát magát egy 

kijelzőt olvas és nem papírlapot. Egy bizonyos időben szerintem ugye ez alapból kezd ki-

futni. Valószínűleg ugye mindenképpen meg fog maradni valamilyen szinten a könyvnek a 

jellege, de az inkább már egy idő után csak egy szimbólum lesz. Tényleg az, hogy kiadnak 

egy könyvet ezer példányban, és húszezer példányban eladják interneten, magában egy pdf 

formátumban, és az ember ugye azt fogja vinni magával. Tehát már azért is egyre inkább 

haladunk erre, hogy a könyvek már meg sem jelennek nyomtatott formában, hanem auto-

matikusan már csak egy ilyen, csak interneten lehet őket megvásárolni. Rengeteg kataló-

gust, akármit nézegetünk, most már csak interneten meg ilyesmiken lehet elérni. Tehát 

igazából, mondom ez inkább generációs probléma még. Ugye a kettő között vagyunk még 

valahol: még a könyvek és a még a számítógépek felé, sőt, inkább lassan már csak a számí-

tógépek felé megyünk. Most már nekünk ugye természetes a számítógép. Annak, most azt 

mondom, egy ötvenéves embernek, hatvanéves embernek, hogy „akkor most ülj le és ol-

vass erről az e-bookról…”, ez idegen lesz neki. Meg a mobiltelefont is meg kell tanulnia 

neki használni, meg alapból tényleg bántja a szemét ez a színes kép, meg tényleg nem 

könyvszaga van. De egy idő után úgyis át fogunk szerintem erre térni. Alapjában véve pa-

pírkímélőbb is tulajdonképpen. Tehát semmi nem kell hozzá. 

MOD: Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy meg fog maradni az olvasás szokása, csak ép-

pen a könyv fog kimenni a divatból? 

TIBOR: Csak a könyv fog kimenni a divatból, tehát ennek semmi… Nem maga az olvasás 

fog eltűnni, hanem maga az, hogy nem egy papírlapról fogom olvasgatni, mert ugye gyár-

tási és egyéb költségek, egyszer otthon valaki megírta, így is, úgy is megvannak valahogy, 

tehát egyszer valaki megírta számítógépen, mert ma már ugye… régen ugye a könyveket 

leírták, kinyomtatták, ez volt a technológia. Most ugye megvan alapból, számítógépen 

megírja, aztán átkonvertálja, eladják. Mennyivel egyszerűbb. És mellette ugye az egyéb 

járulékos problémák is, pl. nyomtatás, hasonlók, plusz költség, persze azt megint az ember 

veszi meg. Vagy hogyha inkább ugyanannyiba is kerülne, sok szempontból is azt mondom, 

hogy ugyanazon a gépen is sokkal többet rá lehet rakni. Innentől fogva szerintem alapjá-
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ban véve így el fog kopni egy idő után, hogy valami papírformátumban meglegyen. Így 

szerintem a könyvek javarésze egy idő után úgyis el fog papírról tűnni. 

MOD: Tehát akkor az e-book javára azt írhatjuk, hogy bár lehet, hogy drága, de vissza 

fogja hozni az árát? 

TIBOR: Nem drága. 

MOD: Nem drága? 

TIBOR: Nem, mert hogyha belegondolsz igazából, hogy a gyártási költségek. Mert azt 

meg kellet írni, ki kellett nyomtatni, ki kellett rakni a kirakatba, annak helyigénye van, 

szállítani kell, bármi ilyesmi. Viszont vannak ilyen közösségi oldalak, ahol azt mondják a 

kiadók, itt van a borító, azt meg lehet csinálni képként, és az ember kiválasztja, elolvassa 

rögtön ezeket a leírásokat, amik rajta vannak. Csak a különbség az, hogy nem azt fogja 

mondani, hogy szeretném ezt a könyvet egy papírlapon megkapni, hanem letöltöm a netről 

bizonyos összegért, és kész. Tehát, alapjában véve ennél olcsóbban… mert az úgyis meg-

van az a tárhely, ahol ezt felrakta, onnan letölteni, megvédetni és semmi más, többe nem 

fog kerülni. Meg nekem a készülékem az egyedüli, ami költség, viszont ha ezen spórolok, 

nem tudom, aki szeret olvasni… És manapság egy normális könyv, tehát egy normálisan 

bekötött, az nem egy két fillér. Tehát, akármelyik könyvet nézegetjük, több ezer forint. 

Most, ha csak kétezer forintot számolunk rá, és az egyik, még a régi, az egyszerűbb, tény-

leg az a folyadékkristályos, az a kvarcórás kijelzős e-book is valami harmincezer forint. 

Vissza fog jönni egyébként kapásból egy olyan tíz könyvből, húsz könyvből már vissza fog 

jönni. Sőt, és mondom, a táblagépek, az már olyan, az utolsó táblagépet már lehet húszezer 

forintért kapni. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy alapból többfunkciós, és sok mindent lehet 

rajta, filmet nézek rajta a vonaton, meg minden, tehát több mindent lehet rajta használni, 

akkor az már olyan eszköz lesz, ami igazából van nekem, és használhatok olvasásra is. 

Nem az, hogy olvasásra használom és másra, hanem akkor már olvasásra is használom. És, 

ugye pont ezért nem kerül ki nyomtatásra semmi ilyesmi, ezért valószínűleg olcsóbb is, 

mert az összes járulékos költség eltűnik róla, és igazából lehet, hogy egyszer eljutunk oda, 

hogy maga befektetésbe sem kerül, hogy az embernek legyen ilyen készüléke. Alapból 

csak az a probléma, hogy kicsi, és okostelefonnal el tudnám olvasni azokat a könyveket, 

csak pici. De most már ott tartunk, hogy lassan az ember már azon olvasgat. És már azon is 

le tudnám tölteni a netről. Tehát teljesen tökmindegy, hogy hogy fizetek. És lehet, hogy 

olcsóbb is lesz egy idő után. 

MOD: És te, Judit akkor is könyveket vennél, hogyha ugye sokkal gazdaságosabb lenne e-

bookkal olvasni, elektronikus formában? 

JUDIT: Őszintén szólva könyveket nem nagyon szoktam venni, évente max. egy két-

három darabot, mert, ahogy az előbb említettem, nagyon drága egy-egy könyv, több ezer 

forint. Mondjuk, könyvtárból ki lehet őket kölcsönözni, onnan szoktam. 

MOD: Tehát megmaradnál így a könyveknél? 

JUDIT: Én megmaradnék, szeretek könyvtárba is járni, az ilyen magamra szánt kis 

órácska, kétórácska (nevet), amit ott eltöltök, úgyhogy szerintem én maradnék ennél. 

MOD: Tehát akkor úgy összegezhetjük, hogy akkor tulajdonképpen annyira nem is csök-

ken az olvasás, mint ahogy én ennek utánanéztem, ennek a témának, hanem más is mellé 

jött, kiegészültek, amiket csinálhatunk szabadidőnkben? 
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TIBOR: Hát, azért valószínűleg csökkent. Ugye, mert sokkal több hatás éri az embert, mint 

annak idején. Annak idején mit csinált az ember, ugye munkából hazament, fogta, felkap-

csolta a villanyt, vagy volt a petróleumlámpa. Ugye azt nézzük, hogy mekkora távlatba 

nézünk vissza. Ott nem volt semmi más. Volt fény, addig lehetett olvasni, hogyha az em-

bernek volt egy kis szabadideje, olvasott és kész. Vagy különben kint nézte a csillagokat. 

Ez a két választási lehetőség volt. Azért manapság ugye már annyi inger éri az embert, 

egyszerre tudok számítógépezni, netezni, neten is végtelen, hogy mit tudok csinálni. Tudok 

TV-t nézni, tudok rádiót hallgatni, tudok ugye a telefonnal bíbelődni, telefonálni, tudom a 

munkámat végezni a számítógépen, tudok a másikkal beszélgetni közben. Ugye annyi in-

ger éri az embert, hogy ugye most már sokkal több választásom van. Ugye annak idején 

egy-két szórakozási lehetőség volt, ezek közt volt a könyv. Most már nemcsak az van, 

most már sok minden van, innentől fogva ugye persze, hogy jóval, biztos, hogy drasztiku-

san visszább esett. De ha sok ember ezt csinálta, fiatalon elkezdték, most lehet, hogy ját-

szanak éppen, számítógépes játékkal, de régen ehelyett olvastak. Persze, ahhoz képest, 

hogy volt ez nyolcvan éve, biztos majdnem a felére lecsökkent. Bár azt hozzá  kell tenni, 

hogy valószínűleg az olvasni tudók száma azóta megnőtt. Tehát ugye nyolcvan évvel eze-

lőtt még nem mindenki, sokkal nagyobb százalékban nem tudtak olvasni. De ha így néz-

zük, akkor viszont biztos, hogy csökkent. Csökkent az, hogy sokkal kevesebbet olvasnak, 

mint azelőtt. De az, hogy így el fog tűnni, annak így nem biztos… Sőt, attól független az 

olvasás maga úgy divatban van, sőt azért egy embert szerintem meg is ítél. Hogyha valaki 

azt mondja, hogy szeret olvasni, akkor ugye az ember kicsit másképp áll hozzá, vagy akkor 

úgy nézi, hogy igen, őt egy művelt… nem hogy művelt, műveltebb, olyan karakternek né-

zik az embert. Ugye első benyomásról is meg tudja az ember, az egy pozitív benyomást 

kelt. 

MOD: Tehát, akkor nem ciki bevallani, hogy én szoktam olvasni. 

TIBOR: Nem ciki, sőt igazából nekem rögtön az szokott lenni az első kérdés, hogy mi volt 

az a könyv, ami tetszett neki, és hogy meséljen róla. Tehát szerintem inkább még egy érde-

kesebb téma, beszédtéma is, minthogy ciki lenne, hogy valaki olvas. Szerintem inkább 

pozitívabb véleménnyel vagyok azokról, akik rendszeresen olvasnak. 

JUDIT: Összességében szerintem is csökkent az olvasás. Ugye, mint hogy te is mondtad, 

hogy sokkal több inger éri őket, és nagyon sok mindenből választhatnak, hogy mit csinál-

janak. Szerintem néhányan ugye az olvasást egy kicsit olyan ingerszegénynek, unalmas-

nak, hosszúnak tartják. Szerintem ez lehet az egyik hátránya. Úh, elfelejtettem közben, mit 

akartam még mondani (nevet). Mindegy. 

MOD: Szóval, akkor te se tartod kínos… 

JUDIT: Ja, igen, néha van egy-két ilyen sikerkönyv, ugye az elmúlt időszakban hallottunk, 

azok szerintem úgy néha egy-egy fellendülési hullámot hoznak a fiatalok körében, így az 

olvasás szeretete iránt. 

MOD: Örülök, hogy akkor végül is megállapodtunk, hogy azért még olvasni szoktak az 

emberek. Hát, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és még végezetül adok nektek egy kis 

ajándékot, hogy itt voltatok. 
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III. MELLÉKLET: A KÉRDŐÍV 

Kérdőív 

Kedves Kitöltő! 

Orbán Eszter vagyok, a Szent István Egyetem Marketing MSc végzős hallgatója. Az 

alábbi kérdőív kitöltésével nagyban hozzájárulnál TDK pályamunkám sikeres elké-

szítéséhez! (Azt vizsgálom, hogy a hagyományos – papíralapú – könyvek tényleg ki-

szorulnak-e az elektronikus könyvek megjelenésével.) 

Rossz válasz nem lehetséges, a kitöltés nem jár semmiféle következménnyel, válaszaid 

kizárólag a kutatás céljára használom fel, és harmadik személynek semmilyen kö-

rülmények között nem adom ki. A válaszadás anonim módon történik. Mindössze 12 

kérdés van. 

Nagyon köszönöm a segítséged! 

Q1. Mikor vásároltál utoljára bármilyen könyvet? 

 Múlt héten. 

 Múlt hónapban. 

 3 hónapnál régebben. 

Q2. Hogyan tájékozódsz arról, hogy van-e számodra érdekes könyvújdonság? (Itt több 

választ is megadhatsz egyszerre, de kérlek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

 Könyvkatalógusból nézem ki, mit szeretnék megvásárolni. 

 Interneten nézek utána, mi az újdonság, mi az, ami érdekelhet. 

 Betérek egy könyvesboltba, átlapozgatom a könyveket, esetleg leülök és beleol-

vasok. 

 Az éppen olvasott könyv(ek) utolsó lapjain/borítóján ajánlott műveknek nézek 

utána. 

 TV-, újság-, jármű- vagy rádióhirdetésben figyelek fel újdonságokra. 

 Barátaimtól, ismerőseimtől kérek tanácsot, mostanság olvastak-e valami jó 

könyvet. 

 Hírlevélben küldenek jó ajánlatokat. 
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Q3. Milyen módon szeretsz könyvet beszerezni? (Itt több választ is megadhatsz egyszerre, 

de kérlek, legfeljebb 2 választ jelölj be!) 

 Bemegyek egy könyvesboltba. 

 Könyvkatalógusból vásárolok. 

 Könyvtárból kölcsönzöm ki. 

 Interneten rendelem meg a választott könyvet. 

 Barátaimtól, ismerőseimtől kérem kölcsön. 

 Elektronikus könyvformátumban (e-book) szoktam megvásárolni. 

 Internetről (letöltő oldalakról) töltöm le. 

Q4. Mennyire befolyásolnak Téged könyvvásárláskor az alább felsorolt tényezők? (Kér-

lek, rangsorold a tényezőket 1-től 6-ig! A legfontosabbat jelöld 1-essel, a legkevésbé 

fontosat pedig 6-ossal.) 

 A könyv ára 

 A lapok minősége 

 Író 

 Kiadó 

 A könyv mérete 

 Tartalom 

Q5. Milyen gyakran szoktál könyvet olvasni? 

 Naponta 

 Hetente 

 Havonta 

 Egy hónapnál ritkábban 

Q6. Megengedheted magadnak, hogy havonta vegyél egy új könyvet? 

 Igen, megengedhetem. 

 Nem engedhetem meg. 

Q7. Rendelkezel-e már elektronikus könyvolvasóval? 

 Igen, rendelkezem. 

 Még nem, de tervezem, hogy vásárolok egyet (ez esetben kérlek, ugord át a 8. 

kérdést). 

 Nem, és nem is szeretnék vásárolni (ez esetben kérlek, ugord át a 8. kérdést). 

Q8. Amennyiben rendelkezel elektronikus könyvolvasóval, milyen arányban olvasol 

hagyományos könyveket, illetve elektronikus formátumú könyveket? 

 Inkább hagyományos könyveket forgatok. 

 Inkább elektronikus formátumban olvasok. 

 Nagyjából egyenlő arányban olvasok hagyományos könyveket, illetve e-

könyveket. 
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Q9. Mennyire értesz egyet az alábbi, e-könyvekkel és papíralapú könyvekkel kapcsolatos 

állításokkal? Kérlek, jelöld az alábbi skála segítségével, mennyire értesz egyet, illet-

ve mennyire nem értesz egyet a felsorolt állításokkal!  

(1= egyáltalán nem értek egyet, 2= többnyire nem értek egyet, 3= nagyjából egyetér-

tek, 4= teljes mértékig egyetértek.) 

 

Egyál-

talán 

nem 

értek 

egyet 

Több-

nyire 

nem 

értek 

egyet 

Nagy-

jából 

egye-

tértek 

Teljes 

mér-

tékben 

egye-

tértek 

1 2 3 4 

(1) A jelenlegi könyvárak elfogadhatóak, 

nem túl magasak. 

    

(2) Egy hagyományos – papíralapú – könyv 

előállítási költsége jóval magasabb, mint egy 

elektronikus olvasóra rátelepíthető olvasmá-

nyé. 

    

(3) Megéri beruházni egy elektronikus 

könyvolvasóra, mert hosszú távon vissza-

hozza az árát. 

    

(4) Papíralapú könyvet jó olvasni, mert lehet 

lapozgatni, szeretem a papír illatát. 

    

(5) Az e-könyvet könnyebben magammal 

tudom vinni bárhová. 

    

(6) Az e-könyv kijelzője esetleg egy idő 

után bánthatja a szemet. 

    

(7) Az e-könyv modernebb, divatosabb, 

ezáltal több emberhez eljuthat az olvasás. 

    

(8) Szerintem a jövő az elektronikus köny-

vekben rejlik. 

    

  



86 

 

Q10. Mi a nemed? 

 Nő 

 Férfi 

Q11. Hol élsz? 

 Főváros 

 Megyeszékhely 

 Egyéb város 

 Község 

 Egyéb 

Q12. Melyik korosztályba tartozol? 

 20 éves kor alatt 

 20 és 25 év között 

 26 és 30 év között 

 31 év felett 
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IV. MELLÉKLET: AZ OLVASÓI TÁBOR DENDOGRAMJA 

 

Forrás: IBM SPSS 22.0 próbaverzió, Palyamunka.spv 
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V. MELLÉKLET: A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Forrás: Szent István Társulat belső anyaga 
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Konzulensi Nyilatkozat 

Dr. Pitlik László, a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet egyetemi docense 

nyilatkozom, hogy Orbán Eszter, a SZIE GTK Marketing szakos, MSc. nappali képzésben 

résztvevő 2. évfolyamos hallgató iránymutatásommal készítette 

„A Szent István Társulat marketingtervének előkészítése” 

című tudományos diákköri munkáját. 

Felelősséggel kijelentem, hogy a hallgató pályamunkáját saját kutatásaira támaszkodva 

készítette, a szakirodalmat és a felhasznált adatokat megítélésem szerint korrekt módon 

kezelte. 

A pályamunkát bemutatásra javaslom a 2013/2014. tanévi Kari Tudományos Diákköri 

Konferencián. 

Gödöllő, 2013. október 25. 

  ........................................................................  

 konzulens(ek) aláírása 
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Hallgatói Nyilatkozat 

Orbán Eszter, a SZIE GTK Marketing szakos, MSc. nappali képzésben résztvevő 2. évfo-

lyamos hallgató nyilatkozom, hogy a 2013/2014. tanévi Tudományos Diákköri Konferen-

ciára  

„A Szent István Társulat marketingtervének előkészítése” 

címmel benyújtott pályamunka a saját munkám eredménye, a felhasznált irodalmat és ada-

tokat korrekt módon kezeltem. 

Jelen nyilatkozatommal 

□ hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályamunkám – annak szóbeli előadását kö-

vetően – a Kari TDK Adatbázison keresztül mások számára elektronikus formában 

hozzáférhető legyen, valamint a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtu-

dományi Kar valamely intézetének könyvtárában megtekinthető (nem kölcsönözhe-

tő) legyen. 

□ hozzájárulok, hogy pályamunkám – annak szóbeli előadását követően – a Szent 

István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely intézetének 

könyvtárában megtekinthető (nem kölcsönözhető) legyen. 

□ kérem, hogy pályamunkámba csak a bírálók és a SZIE GTK TDK Szekció bizott-

sága tekinthessen be, mert a pályamunka adattartalma miatt pályamunkám titkosítá-

sát kértem (csak pályamunkába behelyezett titkosítási kérelem esetén választható!). 

Jelen nyilatkozatommal 

□ hozzájárulok ahhoz, hogy az általam beküldött fotó a SZIE GTK TDK rezümé 

kötetben megjelenjen. 

□ nem járulok hozzá, hogy az általam beküldött fotó a SZIE GTK TDK rezümé 

kötetben megjelenjen. 

Gödöllő, 2013. október 25. 

  ........................................................................  

 hallgató aláírása 
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REZÜMÉ  

SZIE GTK TDK 2013. 

A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT MARKETINGTERVÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Preparing a marketing plan at Szent István Társulat 

Készítette: ORBÁN ESZTER, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi 

Kar, Marketing szak, nappali képzés (MSc), II. évfolyam 

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, TATA Kiválósági Központ és Informa-

tikai Intézet 

Pályamunkámban arra keresem a választ, hogy egy könyvkiadó szervezetnek, a Szent Ist-

ván Társulatnak a jövőben hogyan érdemes alkalmazkodnia a gyorsan változó fogyasztói 

igényekhez, megjelenő új trendekhez. 

Az olvasás mást jelentett az előző generációnak, mást jelent a mai fiataloknak. Régen nem 

volt más módja az olvasásnak, csak a hagyományos, papíralapú könyv fellapozása. Ma már 

számos formában merülhetünk el az olvasás világában. Kinyithatunk egy könyvet, 

tabletünkön vagy laptopunkon is olvashatunk – vagy éppen kipróbálhatjuk az elektronikus 

könyvolvasókat. Vajon az e-könyv megjelenése hogyan fog hatni a hagyományos – olykor 

régi, díszes, aranyozott oldalú, poros – könyvek helyzetére? Képes növelni az olvasás nép-

szerűségét? Valóban úgy csökken az olvasással töltött órák száma, mint ahogyan azt hall-

juk? 

Ezekre a fontos kérdésekre nem hozhatunk elhamarkodott, „Valószínűleg népszerű lesz az 

e-könyv.” és „Csökken az olvasási kedv.” alapon döntést. Bár a szekunder kutatás során 

bizonyítást nyert a tény, mely szerint tényleg csökken az olvasásra fordított idő a magyar 

lakosság körében, szükségesnek találtam, hogy mindezt saját kutatással is alátámaszthas-

sam. A primer vizsgálat keretén belül készítettem egy páros interjút, majd ezután egy kér-

dőíves felmérést, melyet IBM SPSS statisztikai programcsomaggal értékeltem. Az ered-

ményeket látva a következők mondhatók el: 

 A megkérdezettek nagyjából fele szerint a jövő az e-könyveké. 

 Az olvasás gyakorisága nem csökkent olyan ijesztő arányban, nagyjából a válaszadók 

fele igyekszik minimum hetente könyvet venni a kezébe – és ezen az arányon javíthat 

az e-könyvek megjelenése. 

Tehát, lényeges üzenet a Szent István Társulat számára, hogy az olvasás szokása a fiatalok 

körében megmarad, de mindenképpen figyelni kell az érvényesülő trendeket, amelyek két-

ségtelenül a modern adathordozó eszközök irányába mutatnak. Az olvasói piacon változá-

sok történnek. Akinek sikerül ezeket felderítenie és reagálnia rájuk (bevezetni az e-

könyveket a kínálatba), az nagy előnyhöz jut a piac többi szereplőjével szemben. 


