
KÖNYVEK 
ÉS HANGOSKÖNYVEK A VILÁGHÁLÓN 

Ha már elolvastuk a könyvtárból kölcsönzött könyveinket, és 
elfogytak a könyvespolcunkon várakozó olvasatlan művek is, 
jó megoldás lehet a világhálón böngészni új olvasmányok és 
hangoskönyvek után. Olyan magyar és idegen nyelvű 
lelőhelyeket gyűjtöttünk össze a gyorsabb keresés érdekében, 
melyek ingyenes és legális online hozzáférést, letöltési 
lehetőséget kínálnak.

Digitális Irodalmi Akadémia 

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) küldetése a kortárs magyar irodalom kiemelkedő 

alkotásainak digitalizálása és népszerűsítése. A DIA oldalán százegy magyar költő és író 

műveit érhetjük el. A könyvek között a Regénytár, Drámatár és Gyermekkönyvtár segítenek 

a műfaji eligazodásban. 

Magyar Elektronikus Könyvtár 

A Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) magyar nyelvű vagy magyar, 

ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási és szépirodalmi 

dokumentumok közül elsősorban szöveges művek találhatóak. A MEK 

hangoskönyv gyűjteménye innen érhető el. 

https://pim.hu/hu/dia
https://mek.oszk.hu/
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesf.phtml?indextomb=3094:7153:3182:2671:14175:11997:8839:14452:12534:11839:3388:2385:2284:2321:16878:14092:14087:4247:3981:16092:10799:3167:3093:2375&mod=keres&offset=0&formatum=MP3&rendezes=


Google Play Könyvek 

A Google Play Áruház játékok, alkalmazások mellett könyveket 

is kínál. A fizetett tartalmakon túl ingyenesen letölthető 

címeket is találunk az áruházban. A könyvek okostelefonra, 

számítógépre, e-book olvasóra, táblagépre is telepíthetőek. 

 

eKönyv 

Az Ekonyv.hu áruház is kínál ingyenes tartalmakat. 

Alkategóriákon belül ár szerint rendezve az ingyenes 

könyveket közül válogathatunk, de akár már 100 forintért is 

vásárolhatunk magunknak dokumentumokat. 

 

Book&walk 

A digitális könyvek terjesztésére szakosodott webáru-

ház oldalán külön címkét biztosít az ingyenes letölthető 

dokumentumok megjelenésére. 

 

MTVA Archívum 

Az MTVA Archívum több száz hangoskönyvet, köztük 

meséket, kötelező és ajánlott olvasmányokat, valamint 

rádiójátékokat tett ingyenesen hallgathatóvá. Az oldalon komolyzene, hangjáték, kötelező 

olvasmányok, mesék, Rejtő-művek, kicsiknek és nagyoknak szánt tematikus gyűjtemények 

közül lehet válogatni. 

 

Internet archive 

Az Internet archive egy nem profitorientált digitális 

könyvtár, mely adományokból tartja fenn magát. 

Tematikus gyűjteményei szöveges és audioanyagot, mozgóképeket és szoftvert egyaránt 

tartalmaznak. Az idegennyelvű tartalmak mellett magyar nyelvű hangoskönyvek is 

fellelhetőek az archívumban. 

https://play.google.com/store/books/collection/cluster?clp=0g4XChUKD3RvcHNlbGxpbmdfZnJlZRAHGAE%3D:S:ANO1ljKG7Lo&gsr=ChrSDhcKFQoPdG9wc2VsbGluZ19mcmVlEAcYAQ%3D%3D:S:ANO1ljLtUdw
https://www.ekonyv.hu/hu/
https://bookandwalk.hu/ekonyvek/Ingyenes-ekonyvek-kategoria-198.aspx
https://archivum.mtva.hu/radio/
https://archive.org/


Amazon 

Az amerikai cég számos könyvet és hangoskönyvet kínál 

vásárlóinak, köztük egy kis böngészés után találunk 

ingyenes olvasmányokat is. Letöltésükhöz regisztrációra 

van szükség. A Kindle e-book olvasóval rendelkezők a 

fiókjukkal összekötve rögtön a készülékükre tudják tölteni a kiszemelt olvasmányt. A Kindle 

alkalmazás elérhető a legnépszerűbb platformokon (Android, IOS,számítógép) is. A szűrők 

segítségével tudunk válogatni a nyelvek (angol, német, francia, spanyol stb.) és a műfajok 

között. Ár szerint rendezve a lista elején találhatóak az ingyenes művek. A címek 

folyamatosan változnak, így érdemes rendszeresen visszatérni az oldalra. Itt található a tini 

és young adult szekció, ami nyelvek alapján tovább szűkíthető.  

 

Audible 

Az Amazon.com fizetős hangoskönyv szolgáltatása 

ingyenes online hallgatható történetek is elérhetőek. A 

koronavírus világjárvány során bezárt iskolák miatt az 

oldal külön gyűjtötte a gyerekeknek, tiniknek szánt 

ingyenesen hallgatható kortárs és klasszikus regényeket, történeteket. A fiatalok angol, 

német, francia, olasz, spanyol, portugál és japán nyelvű hangzóanyagok között 

böngészhetnek kedvükre. Az oldal innen  érhető el. 

 

 

Lit2Go 

A Lit2Go angol nyelvű történetek és versek online 

gyűjteményét kínálja az ókortól a 20. századi 

irodalomig. A dokumentumok pdf formátumban 

letölthetőek és hangoskönyvként is elérhetőek. A művek között cím, szerző, és műfaj szerint 

lehet keresni. A szerzők arcképei mellett rövid életrajzi bemutatás színesíti az oldalt. 

 

  

https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&bbn=283155&rh=n%3A283155&s=price-asc-rank&dc&qid=1587030123&rnid=3291435011&ref=sr_nr_p_n_feature_nine_browse-bin_2
https://www.amazon.com/s?i=stripbooks&bbn=1000&rh=n%3A283155%2Cn%3A28&s=price-asc-rank&dc&qid=1587030135&rnid=1000&ref=sr_nr_n_30
https://www.audible.com/ep/FreeListens
https://stories.audible.com/discovery
https://etc.usf.edu/lit2go/


Gutenberg Projekt 

A Gutenberg Projekt a legrégebbi digitális könyvtár a világon, 

melynek célja a kulturális művek digitális megőrzése. A 

könyvtár célja a lehető legszabadabb, lehetőleg 

rendszerfüggetlen (a technológia fejlődése mellett is 

használható formátumú), nyílt formájú szövegek publikálása, amik szinte minden 

számítógép alapú eszközön használhatóak. Bár a legtöbb könyv angol nyelvű, számos 

nemzeti nyelven írt szöveget is találhatunk a gyűjteményben. A 

https://www.gutenberg.org/browse/languages/hu link alatt megtekinthető a gyűjtemény 

magyar nyelvű művei. 

Manybooks 

Az ingyenesen letölthető és online olvasható könyvek egy 

része a Gutenberg Projekt archívumából származik. A 

klasszikus irodalom mellett kortárs szerzők magánkiadásban 

megjelent művei is feltöltésre kerülnek. 

Storyline online 

A StorylineOnline oldal videóiban angol nyelven 

mesekönyvek kerülnek felolvasásra, amelyek mellett a 

könyvillusztrációk is megjelennek.  

A nagyobb és felnőtt korosztálynak is érdekes lehet, hiszen a történeteket hírességek 

mesélik el.  

Goethe Intézet elektronikus könyvtára  

A Goethe Intézet könyvtárának elektronikus szolgáltatásával 

túlnyomó többségben német nyelvű e-könyveket, e-

hangzóanyagokat, e-folyóiratokat vagy filmeket 

kölcsönözhetünk meghatározott időre az e-kölcsönzés 

felületén. A könyvek között kortárs regények, elbeszélések, krimik, háttérirodalom, 

szakkönyvek, németül tanulóknak szóló publikációk (könnyű olvasmányok, nyelvtani 

gyakorlók stb.) szerepelnek. a fiataloknak szánt kínálatban olyan címeket is találni, melyek az 

elmúlt években a Könyvmolyképző vagy a Maxim Kiadó jelentetett meg magyar nyelven. 

 

https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
https://www.gutenberg.org/browse/languages/hu
https://manybooks.net/
https://www.storylineonline.net/
https://www.youtube.com/user/StorylineOnline/videos
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/kul/bib/onl.html


Vorleser 

Az oldalon online hallgathatók német nyelvű 

hangoskönyvek és rádiójátékok. Rövid 

ismertetőt is kapunk a történetekhez, 

regényekhez. Szövegük pdf formátumú. 

Nógrádi Gábor könyvei 

Az egyik legismertebb magyar író, több mint 

húsz ifjúsági könyv szerzője. Az író már nyolc 

könyvét tette ingyenesen letölthetővé 

honlapján, melyek közül kicsik és nagyok is 

találnak maguknak olvasnivalót. 

 

https://www.vorleser.net/
https://www.nogradi.hu/

