
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki intézmények és magánszemélyek részére  

közkönyvtárak és családi könyvtárak bővítésére, 50%-os kedvezményes pályázati áron 
 

A pályázat célja 

A magyar közkönyvtárak és családi könyvtárak ellátása színvonalas kiadványokkal és a magyar nyelv új, 

korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részé-

ben sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szó-

tárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi 

kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb 

kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legye-

nek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar 

Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki. 
 

A pályázható könyvek, szótárak listája 

1. Szín-játszó-tér (Újdonság) 2. Anya-nyelv-kincs 3. Tanuljunk magyarul is! (Újdonság) 4. Szólások, közmon-

dások eredete 5. Magyar értelmező alapszótár diákoknak 6. Magyar szókincsbővítő diákszótár 7. Kis magyar 

tájszótár 8. Poétikai kisszótár 9. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I. (Ismét kapható) 10. Top 2000 

angol főnév (Újdonság) 11. Top 2000 magyar szó 12. Top 2000 ungarische Wörter 13. Latin–magyar közmon-

dásszótár (Újdonság) 14. Latin–magyar alapszótár (Ismét kapható) 15. Magyar–spanyol alapszótár 16. Ma-

gyar–olasz alapszótár 17. Szófajtani és szószerkezeti elemzések (Újdonság) 18. Szóalaktani elemzések 19. 

Helyesírási munkafüzet 20. Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére 21. Helyesírási munkafüzet a 7. év-

folyam részére 22. A tulajdonnevek helyesírása 23. Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet 24. Szövegalkotási 

és szövegértési munkafüzet 25. Szövegtani munkafüzet 26. Hasonlatok munkafüzet 27. Nyelvjárástani munka-

füzet 28. Szavak eredete munkafüzet 29. Szólások és közmondások munkafüzet 
 

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása 

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 

3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig. 
 

A pályázat érvényességi köre 

A Kazinczy Ferenc könyvpályázaton intézmények (könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények, ill. 

fenntartójuk) és magánszemélyek vehetnek részt. 
 

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa 

Egy pályázó 10 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvé-

nyes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 10 000 Ft-ot. 
 

A pályázat időtartama 

A Kazinczy Ferenc könyvpályázatra 2020. május 4-től 2020. június 5-ig folyamatosan nyújtható be pályá-

zat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el. 
 

A pályázat lebonyolítása 

A pályázó (intézmény, ill. magánszemély) a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül a pályázati adatla-

pon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a 

TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2020. június 14-ig elküldi a megren-

delt kiadványokat a pályázónak, postázási és csomagolási költséget nem számol fel. 
 

A fizetés módja 

Intézményi pályázó esetén átutalás 15 napos fizetési határidővel. Magánszemély pályázó esetén a fizetés 

utánvéttel történik a kiszállított könyvek átvételekor a GLS futárszolgálatnak. Kérésre előre utalás is lehet-

séges, a biztonságos, érintésmentes könyvátvétel érdekében. 
 

Budapest, 2020. május 3. 
 

 
Kiss Gábor igazgató, 

Lőrincze Lajos-díjas főszerkesztő, az MTA Szótári Munkabizottságának tagja 
 

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon. 

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is. 

http://www.tintakiado.hu/
http://www.tintakiado.hu/palyazat


 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 

 

Az alábbi intézmény vagy magánszemély megpályázza a TINTA Könyvkiadó Kazinczy Ferenc könyvpá-

lyázatán keresztül a bejelölt könyvek beszerzését a feltüntetett példányszámban 50%-os kedvezményes 

pályázati áron. 

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a pályázott könyvek kedvezményes pályázati ára eléri 

a 10 000 Ft-ot. A TINTA Könyvkiadó postázási és csomagolási költséget nem számol fel. 

A TINTA Könyvkiadó a pályázat keretében rendelt kiadványokat GLS futárszolgálattal juttatja el a pályá-

zóhoz. 

A fizetés módja: 

1. Intézményi pályázó esetén átutalás 15 napos fizetési határidővel. A TINTA Könyvkiadó az átutalásos 

számlát a könyvekkel együtt küldi el. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. 

2. Magánszemély pályázó esetén a fizetés utánvéttel történik a kiszállított könyvek átvételekor. (Készpénz-

zel vagy bankkártyával fizethet a GLS futárszolgálat munkatársának.) Kérésre előre utalás is lehetséges, a 

biztonságos, érintésmentes könyvátvétel érdekében. 
 

A Kazinczy Ferenc tanév végi könyvtárbővítési pályázaton megpályázható könyvek listája 
A könyvekről részletes leírás található a www.tintakiado.hu honlapon 
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(Ft) 

A könyv címe Szerző 

 2490 1245 1245 
Szín-játszó-tér. Kommunikációs, csapatépítő és drámajátékok 
(Újdonság) 

Forgács Róbert 

 2490 1245 1245 Anya-nyelv-kincs. 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése Kiss Zita 

 2490 1245 1245 
Tanuljunk magyarul is! Válogatott nyelvművelő cikkek (2009–2019) 
(Újdonság) 

Kemény Gábor 

 9990 4995 4995 
Szólások, közmondások eredete. Frazeológiai etimológiai szótár 

(Ismét kapható) 
Bárdosi Vilmos 

 3990 1995 1995 
Magyar értelmező alapszótár diákoknak. A leggyakoribb és 

legfontosabb 2000 magyar szó magyarázata példamondatokkal 
Eőry Vilma, Kis Gábor, 
Kőhler Klára 

 2490 1245 1245 
Magyar szókincsbővítő diákszótár. 2000 régi, ritka, kevésbé ismert 

szó és szójelentés magyarázata 
Eőry Vilma, Kis Gábor, 
Kőhler Klára 

 1990 995 995 Kis magyar tájszótár. 5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata Kis Gábor (szerk.) 

 2490 1245 1245 
Poétikai kisszótár. 500 fogalom magyarázata irodalmi példákkal 

szemléltetve 
Zsilka Tibor 

 3990 1995 1995 Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I. (Ismét kapható) Rónay Ágnes 

 2490 1245 1245 
Top 2000 angol főnév. A leggyakoribb 2000 angol főnév angol–
magyar szótára példamondatokkal (Újdonság) 

Nagy György 

 2490 1245 1245 
Top 2000 magyar szó. The 2000 most important hungarian words with  

example sentences 
Kiss Zsuzsanna 

 2490 1245 1245 
Top 2000 ungarische Wörter. A 2000 legfontosabb magyar szó pél-

damondatokkal 
Kalmár Éva Júlia, Kiss 
Gábor, Szabó Mihály 

 2990 1495 1495 
Latin–magyar közmondásszótár. 1660 latin közmondás és 
bölcsesség magyar megfelelői (Újdonság) 

Halápy István, 
Margalits Ede 

 2490 1245 1245 Latin–magyar alapszótár. (Ismét kapható) Goreczky Zsolt 

 1990 995 995 Magyar–spanyol alapszótár 
Balázs-Piri Péter, 
Baditzné Pálvölgyi Kata 

 2490 1245 1245 Magyar–olasz alapszótár 
Ágnes Bánhidi 
Agnesoni 
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A könyv címe Szerző 

 990 495 495 
Szófajtani és szószerkezeti elemzések. Munkafüzet a szófajok és 
mondatrészek tanulásához (Újdonság) 

Cs. Nagy Lajos 

 990 495 495 
Szóalaktani elemzések. Munkafüzet a szóelemek és kapcsolódásuk 

gyakorlásához 
Cs. Nagy Lajos 

 990 495 495 
Helyesírási munkafüzet. Feladatok a Magyar helyesírás szabályai 12. 
kiadásához (Ismét kapható) 

Fercsik Erzsébet 

 990 495 495 
Helyesírási munkafüzet a 6. évfolyam részére. Gyakorlatok és 

tollbamondások 
H. Tóth István 

 990 495 495 
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére. Gyakorlatok és 

tollbamondások 
H. Tóth István 

 990 495 495 
A tulajdonnevek helyesírása. Munkafüzet a különböző típusú nevek, 

címek írásához 
Cs. Nagy Lajos 

 990 495 495 
Gyakorlati szövegalkotási munkafüzet. A középszintű írásbeli érett-
ségi vizsgához magyar nyelv és irodalomból  (Újdonság) 

Parapatics Andrea 

 990 495 495 
Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet. Feladatok a 4-5. évfo-

lyamos tanulók számára húsz rövid mese és monda feldolgozásához 
H. Tóth István 

 990 495 495 Szövegtani munkafüzet. Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok Gaál Edit 

 990 495 495 
Hasonlatok. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Hasonlatszótár című 

kiadványához 
Balázsi József Attila 

 990 495 495 
Nyelvjárástani munkafüzet. Feladatok a magyar nyelv területi válto-

zatosságának megismeréséhez 
Parapatics Andrea 

 990 495 495 
Szavak eredete munkafüzet. Feladatok a szószármaztatások felkuta-

tásához és magyarázatához 
Vígh-Szabó Melinda 

 990 495 495 
Szólások és közmondások. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó Magyar 

szólások, közmondások értelmező szótára című kiadványához 
Bárdosi Vilmos 

 38.000 28.500 9.500 
Káldi György: Szent Biblia. Az először 1626-ban megjelent első teljes 

katolikus bibliafordítás repint kiadása (pályázati ár: -25%!). 
Káldi György 

kge-mail 
 

A pályázó neve:  .............................................................................................................................................................  

Postacíme:  .....................................................................................................................................................................  

Számlázási név:  .............................................................................................................................................................  

Számlázási cím:  .............................................................................................................................................................  

Számlázási adószám (intézmény esetén):  ....................................................................................................................  

Kapcsolattartó személy neve:  ........................................................................................................................................  

Telefonszáma:  ...............................................................................................................................................................  

E-mail-címe: …………………………………………………… ..........................................................................................  

Intézmény esetén aláírás, pecsét:  .................................................................................................................................  

Megjegyzés (magánszemély pályázó itt tüntesse fel, ha előre utalással kíván fizetni): .................................................  

 

A kitöltött pályázati adatlapot juttassa vissza a TINTA Könyvkiadóba e-mailben: 

E-mail: tinta@tintakiado.hu 

TINTA Könyvkiadó 1116 Budapest, Kiskőrös u. 10. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás: TINTA Könyvkiadó Tel.: (1) 371-05-01 

Kérjük, jól olvashatóan töltse ki az adatlapot! 

mailto:tinta@tintakiado.hu

