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Február utolsó hetében különleges szak-
mai napot tartott az Alexandra-válság 
hatására alakult Magyar Könyvkiadók 
Érdekvédelmi Szövetsége a MÚOSZ székhá-
zában. A közel 30 kiadót tömörítő érdek-
védelmi szervezet (MKÉSZ) egy asztalhoz 
ültette a könyvszakma és a nyomdaipar 
legjelentősebb képviselőit, és közösen  
vitatták meg a legégetőbb szakmai  
kérdéseket (szerzői jogok, nyomdák  
és kiadók kapcsolata, könyvkereskedők  
és független kiadók helyzete).

SZERZŐI JOGOK ÉS AZ ILLEGÁLIS  
TÖBBSZÖRÖZÉS ELLENI KÜZDELEM

A szerzői jogok megsértésének jelenlegi szabályo-
zásáról, valamint a készülő európai uniós szer-
zői jogi irányelvről adott tájékoztatást dr. Győri 
Erzsébet, a Szerzői Jogi Szakértői Testület elnöke 
és dr. Sándor Eszter, a MISZJE (Magyar Irodalmi 
Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület) jogásza. 
Megtudhattuk, milyen ügyekben fordulhatunk 

a Testülethez és az Egyesülethez, hogyan kérhe-
tünk jogi segítséget.

Lakatos Levente író a saját tapasztalatairól szá-
molt be, ezeket a könyveit illegálisan terjesztő 
különböző honlapokon és Facebook-csoportok-
ban szerezte.  Zsiga Henrik, a Magyar Irodalmi 
Ház vezetője a kiadók összefogását sürgette az il-
legális többszörözés elleni küzdelemben.

A nemrégiben indult magyar start-up, a Torrent 
Detective Kft. vezetője Kovács László az illegá-
lis terjesztés elleni küzdelem technikai lehetősé-
geiről adott tájékoztatást, bemutatta cégük tevé-
kenységét, valamint ismertette az eddig szerzett 
tapasztalataikat.

KÖNYVKIADÓK ÉS A NYOMDÁK  
– KERESIK A KÖZÖS NYELVET

A beszélgetés során – amelyet Pesti Sándor, a 
PNYME ügyvezető igazgatója vezetett – gyorsan 
kiderült, hogy a papír-nagykereskedők (akiket 
ezúttal Kántor Ildikó, a Papyrus Kft. kereskedel-
mi igazgatója képviselt) és a nyomdászok kö-
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zött nagy az egyetértés abban, hogy a könyvki-
adók jelentős része nem rendelkezik a szükséges 
nyomdaipari szakmai ismeretekkel, ami sokszor 
megnehezíti az együttműködést. Balizs Attila 
(Central Dabasi Nyomda), Vértes Gábor (Pauker 
Nyomda), Bánáti András (Kvadrát Nyomda, Sza-
badka) azonban azt is elismerték, hogy – mind-
két fél anyagi érdekeit előtérbe helyezve – álta-
lában a megszokott, esetleg raktáron lévő és 
kedvező áron kialkudott papírokat ajánlják fel a 
kiadóknak. Nagypál Viktor, az Álomgyár Kiadó 
ügyvezetője ezért úgy tapasztalja, hogy sokszor 
maguknak a kiadóknak kell közvetlenül kap-
csolatba lépni a papír-nagykereskedőkkel, hogy 
megismerjék a kínálatot.

KÖNYVKIADÓK KONTRA KERESKEDŐK 
– AVAGY KI FIZETI VALÓJÁBAN  
A KÖNYVET?

A félnapos eseményen – amelyet a szervezők 
minden évben legalább kétszer meg kívánnak 
rendezni – a legnagyobb érdeklődést a könyvki-
adók és a könyvkereskedők kapcsolatáról szóló 
kerekasztal-beszélgetés övezte. Ezen közel száz 
könyvkiadó és nyomda képviselője hallgatta 
Gál Katalint, a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők Egyesülésének (MKKE) elnökét, Kato-
na Ildikót, a Könyvmolyképző Kiadó vezetőjét, 
Golubeff Lórántot, az Alinea Kiadó tulajdonosát, 

A Z  I .  M K É S Z  KÖ N Y V E S  S Z A K M A I  N A P 
L E G F O N TOS A B B  TA N U L S ÁG A I

Szerzői jogok
 � A szerzői jogokat védő testületek ingyenes jogi  
tanácsadást biztosítanak a kiadóknak.

 � Szakmai összefogás nélkül nem lehet az illegális 
többszörözéseket megállítani.

 � Felszólítás után általában leveszik a műveket a 
torrent-oldalakról.

 � Léteznek olyan cégek, amelyek a jogsértések fel-
derítésével foglalkoznak, így leveszik ezt a terhet 
a kiadók és a szerzők válláról.

Könyvkiadók és nyomdák
 � A kiadók legtöbbször a pénztárcájukhoz mérten 
választanak papírt.

 � A nyomdák általában a megszokott és a jó áron 
kapott papírt ajánlják a kiadónak.

 � A könyvkiadók nem szeretnek papírkereskedők-
kel közvetlen kapcsolatot tartani, pedig sokszor 
érdemes lenne.

 � A nyomdaválasztásnál nem mindig az ár számít, 
hanem gyakran a minőség és az ügyfélkezelés.

Könyvkiadók és kereskedők 
 � Az 50–55%-os kereskedői árrés nem magyar sa-
játosság, a piac határozza meg, például az, hogy 
plázában szeretnek vásárolni az emberek, ahol 
magasak a bérleti díjak.

 � Az Alexandra-válságból egyértelműen a két nagy 
kereskedelmi lánc, a Libri és a Líra profitált, és a 
vártnál sokkal gyorsabban állt helyre a könyvpiac 
helyzete.

 � Magyarországon ma kb. hárommillió ember vá-
sárol könyvet, ezt kéne bővíteni, amihez a MKKE 
hamarosan kidolgoz egy programot.

 � Az olvasásra fordított idő drasztikusan csökkent 
az elmúlt években, ezt a folyamatot muszáj meg-
állítani.

Kovács Pétert, a Libri-Bookline Zrt. elnök-vezér-
igazgatóját és Nyáry Krisztiánt, a Líra Könyv Zrt. 
kreatív igazgatóját.  

Az I. MKÉSZ Könyves szakmai napon kide-
rült, hogy a független kiadókat még most is leg-
inkább az Alexandra-csőd és annak hatásai iz-
gatják a legjobban, de érdeklődve hallgatták a 
két „nagy”, a Libri és a Líra jövőbeni terveit, vala-
mint az árrésekről, a kötött árról és a bizományo-
si vagy fix elszámolásokról szóló vitát is. 

A teljes szakmai nap az alábbi linken tekint-
hető meg: https://bit.ly/2EN3O2d 


