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EXHIBITORS OF THE 25 INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL BUDAPEST

AB-ART
830 28 Okoč, Zeleznična 30, Slovakia
Tel.: (421) 905-454335
E-mail: mailto:balazsef@gmail.com
www.ab.art.hu, www.szorosko.eu
Ab Ovo Kiadói Kft.
1133 Budapest, Pannónia utca 64/a 7/34.
Tel.: (36-30) 789-3358
E-mail: csb@abovo.hu
www.abovo.hu
Az Ab Ovo Kiadó valamennyi könyvét szíves figyelmükbe ajánljuk, amelyeket a
fesztivál ideje alatt 25%-os kedvezménnyel megvásárolhatnak. Könyveinkről és a
dedikálásokról a www.abovo.hu és a https://www.facebook.com/abovokiado/ siteokon találnak bővebb tájékoztatást.
All of our books – which you can purchase at the festival at a 25% discount – are
highly recommended. More about our books and book signings at the festival at
www.abovo.hu and https://www.facebook.com/abovokiado/.
Ad Librum – Könyvguru
1193 Budapest Klapka utca 26.
Tel.: (36-20) 510-1558
E-mail: konyvek@adlibrum.hu
www.adlibrum.hu/konyv.guru
A riportkönyvek sorozatban a börtönéletről és luxus melegprostik világáról szóló
köteteket a színházi élet szereplőit (súgó, diszletező stb.) és a női szexualitást
önvallomásokkal bemutató riportok követik. A kiadó önsegítő könyvei foglalkoznak a
szerelmi háromszögekkel, a fény(?)terápával (regény formájában), a meseterápiával
(31 napra elosztva) és a pánikbetegségek leküzdésével.
Following the previous volumes on life in prison and the world of high-end gay
prostitution, there are two new volumes in Ad Librum's series of interview collections.
One is introducing the various players of theatre life – prompters, stage hands and
more. The other: self-confessions on female sexuality . Ad Librum's is also offering selfhelp books on love triangles, phototherapy, bibliotherapy in 31 days and on battling
anxiety disorder.

Agave Könyvek Kft.
1066 Budapest, Jókai u. 16.
Tel.: (36-1) 890 99 28
E-mail: tamas.meszaros@agavekonyvek.hu
www.agavekonyvek.hu

Akadémiai Kiadó
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: (36-1) 464-8200
Fax: (36-1) 464-8201
E-mail: ak@akadémiai.hu
www.akademiai.hu, www.mersz.hu, www.szotar.net
Akadémiai Kiadó – az online tanulás szakértője
MeRSZ okoskönyvtár
www.mersz.hu
Több száz online tankönyv, szakkonyv, egyetemi jegyzet hallgatóknak, kutatóknak,
könyvtáraknak, intézményeknek.
Online. Bárhol. Bármikor.
Kétnyelvű szótárak, szakszótárak 8 nyelven
www.szotar.net
Asztali gépen, tableten, mobilon
Microsoft Office bővítményként is
Akadémia Publishing – an expert on digital learning
MeRSZ smart library
www.mersz.hu
Hundreds of texbooks and reference books on-line for students, researchers, libraries
and institutes.
Online, everywhere, all the time.
Bilingual dictionaries and specialized dictionaries in 8 languages
www.szotar.net
Optimized for PC, tablet and mobile; also as an extension to Microsoft Office.
Akkord Kiadó Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 4.
Tel.: (36-1) 354-1365
Fax: (36-1) 472-0377
E-mail: gabo@gabo.hu
www.gabo.hu
Alföldi Nyomda Zrt. / Alföldi Printing Company
4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
Tel.: (36-52) 515-715
Fax: (36-52) 430-893

E-mail: info@anyrt.hu
www.anyrt.hu
Az 1561-ben alapított debreceni nyomda utóda. Modern szaktudással, gépekkel a
honi nyomdák élvonalában, európai színvonalon dolgozik. Ofszet és digitális
eljárással készülő könyvek és egyéb gyártmányok terén a legváltozatosabb vevői
igényeknek tud megfelelni, minőségben, határidőben, árban. Munkáját sikeres
gazdálkodás, szakmai elismerések, kül- és belföldi megrendelők elégedettsége
jellemzik.
Founded in 1561, Alföldi Printing Co. measures up to European standards with its
professional knowledge and printing machines. Using offset and digital methods, it
produces books and other products that meet the customers' needs in quality,
deadline and price. Good management, recognition by the trade and the
satisfaction of the customers are the main reasons behind its success.
Anima Könyvesboltok – Kiskapu Kiadó
1134 Budapest, Csángó u. 8.
Tel.: (36-70) 370-8778
E-mail: terjesztes@animakonyv.hu
www.animakonyv.hu, http://nagyker.pult.hu
A Kiskapu Kiadó széles kínálattal rendelkezik a minőségi szórakoztatástól a
szakkönyvekig, az értékmegőrzés jegyében. Az Anima könyvnagykereskedés
országos terjesztői hálózata (nagyker.animakonyv.hu) professzionális szolgáltatást
nyújt partnereinek. Az Anima könyvesboltok több mint húsz éve a hozzáértés, a
figyelmes kiszolgálás garanciái. Webáruházainkban óriási választékkal állunk az
online vásárlók rendelkezésére (animakonyv.hu, konyvesbolt.hu).
Kiskapu Publishing offers a wide selection of titles, from quality non-ficition to
reference books. The distributor department of Anima (nagyker.anima.hu) is offering
professional services to partners from all over the country. Anima Bookstores are
guarenteed to offer expert assistance and impeccable service to their customers.
Those who wish to purchase their books online are able to browse the huge selection
of titles available at our webstores (animakonyv.hu, konyvesbolt.hu).
Animus Kiadó Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Tel./fax: (36-1) 437-1100
E-mail: info@animus.hu
www.animuscentral.hu
Kiadónk eddigi legnagyobb sikere kétségtelenül a Harry Potter sorozat, ám egy ideje
elsősorban a skandináv krimiket várják tőlünk az olvasók: Jo Nesbø, Indriđason, a
Hjorth & Risebfeldt páros, Jussi Adler-Olsen vagy Camilla Läckberg műveit.
Ugyanakkor továbbra is kínálunk ifjúsági, Ismeretterjesztő és népszerű szépirodalmi
műveket is. A 26 éves Animus Kiadó a Central Médiacsoport tagja.

Our publishing house might be best known for the Harry Potter series, but nowadays
our readers are more interested in our Scandinavian Crime series: works by Jo Nesbø,
Indriđason, Jussi Adler-Olsen, Camilla Läckberg or the Hjorth & Risebfeldt duo. We
also have a wide selection of youth fiction, non-fiction and popular fiction. 26 years
old Animus Publishing is a member of Central Media Group.
Antall József Tudásközpont Könyvműhely
1093 Budapest, Czuczor utca 2.
Tel.: (36-20) 310-8737
E-mail: ajtk@ajtk.hu
www.ajtk.hu
A 2009 óta működő AJTK Könyvműhely az igényes politika- és társadalomtudományi
művek kiadója. Szakkönyvi, tankönyvi és életrajzi sorozatunk legújabb kötetei között
Zbigniew Brzezinski A nagy sakktábla, Magyarics Tamástól (szerk.) az Amerikai
konzervatív gondolkodók című kötetek találhatóak meg, valamint megjelent a
Magyar emlékek sorozatunk folytatása, a Magyar emlékek Lengyelországban.
The main goal of AJTK Könyvműhely – established in 2009 – is to publish selected
works of political and social sciences. Our new titles include The Grand Chessboard
by Zbigniew Brzezinski and Amerikai konzervatív gondolkodók, edited by Tamás
Magyarics. Our series Magyar emlékek
now includes Magyar emlékek
Lengyelországban.
Arcanum Adatbázis Kiadó
1223 Budapest, Hant u. 30.
Tel./fax: (36-1) 481-0900
E-mail: info@arcanum.hu
www.arcanum.hu
Magyarország vezető kulturális tartalomszolgáltatója olyan adatbázisokkal
büszkélkedhet, mint a Hungaricana közgyűjtemény portál (hungaricana.hu), az
Arcanum Kézikönyvtár (arcanum.hu/hu/online-kiadványok), az Arcanum Digitális
Tudománytár (adtplus.arcanum.hu). 2018 újdonsága a Szaktárs adatbázis
(szaktárs.hu), ami a hazai szakkönyv kiadókat igyekszik összefogni és a teljes
portfólióikat online közreadni.
Amongst the digital archives of the leading content provider of Hungary are
Hungaricana (hungaricana.hu), Arcanum Kézikönyvtár
(arcanum.hu/hu/onlinekiadványok) and Arcanum Digitális Tudománytár (adtplus.arcanum.hu). Their new
debut for 2018 is the Szaktárs database, which collects the data of Hungarian
reference book publishers and makes their portfolios available online.
Atelier Kiss Ilona
1015 Budapest, Csalogány u. 40.
Tel.: (36-1) 202-0872, (36-20)332-8441
E-mail: golconda55@t-online.hu
www.atelier-kiss-ilona-kiss.hu

A Könyvfesztivál ez évi meghívott művésze Kiss Ilona Munkácsy-díjas grafikusművész,
könyvművész. A művészkönyv nemzetközi hírű nagymestere. Szerepelt a frankfurti
Goethe Múzeum, a bécsi Iparművészeti Múzeum, a stockholmi Nobel Múzeum, a
párizsi Bibliothèque Forney jeles kiállításain. Művei bekerültek hazai és külföldi
múzeumok, könyvtárak gyűjteményeibe, magángyűjteményeibe.
Kiss Ilona is a Munkácsy Award winner graphic artist and an internationally
recognized artist's book creator. Her works were exhibited at the Goethe Museum in
Frankfurt, the Museum of Applied Arts inWien, the Nobel Museum in Stockholm, the
Bibliothèque Forney in Paris, and can also be found in several Hungarian and foreign
museums, libraries and private collections.
Athenaeum Kiadó
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5020
Fax: (36-1) 318-4107
E-mail: athenaeum@lira.hu
www.athenaeum.hu
Hagyomány-Szellem-Romantika. A Líra Kiadói Csoport tagjaként az Athenaeum
Kiadó évi közel száz címmel kínál olvasmányokat a szórakoztató irodalom és az
ismeretterjesztő irodalom kedvelőinek, valamint szépirodalmi címcsoportjában a
kortárs magyar irodalom élvonalbeli szerzőinek életművét gondozza. Küldetésünk,
hogy a család minden tagjának könyvet tudjunk ajánlani.
Tradition, spirit, romance. Athenaeum, member of Líra Publishing Group offers about
a hundred titles each year to those favoring popular fiction and non-fiction, and
tends to the oeuvres of several first-rate Hungarian contemporary authors. Their
mission is to be able to provide a book to each and every member of the family.
Babilon Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
Tel.: (36-1) 322-3871
Fax: (36-1) 322-6023
E-mail: kiado@babilonkiado.hu
www.babilonkiado.hu
Ismeretterjesztés: Mi MICSODA ovisoknak 3 éves kortól, Mi MICSODA Junior 5 éves
kortól, Mi MICSODA sorozat 8 éves kortól. Tudás 30 másodpercben sorozat 8 éves
kortól. LOGICO készségfejlesztő tanulójáték 3-9 éveseknek. Foglalkoztatók,
rejtvényfüzetek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Ifjúsági regények, Szeretek olvasni! kezdő olvasóknak. Képeskönyvek a legkisebbeknek is.
Popular science series: Mi MICSODA from 3 years of age, Mi MICSODA Junior from 5
years of age, Mi MICSODA and the Knowledge In 30 Seconds series from 8 years of
age. LOGICO study games fod rű kids aged 3-9. Workbooks and riddle books for
kindergarteners and elementary school students. Youth fiction, Szeretek olvasni! series
for beginner readers and picture books for the smallest.

Barnabás Mesekönyvek – Ó, azok a csodálatos állatok
1025 Budapest, Kavics utca 8/c.
Tel./fax: (36-30) 966-1526
E-mail: telegdia@gmail.com
www.telegdi-agnes.hu
A Barnabás Meséi fotózott mesekönyvsorozat egy kismackó kalandjairól. A
könyveket a szerző, Telegdi Ágnes saját készítésű fotóival illusztrálja. A kiadó másik
ajánlata az Ó, azok a csodálatos állatok ismeretterjesztő sorozat, mely izgalmas
történeteket mesél el a körülöttünk élő állatokról gyerekeknek, fotókkal és
festményekkel illusztrálva. A legújabb könyv társszerzője pedig maga Bálint Gazda.
Barnabás Meséi is a photographed storybook series about the adventures of a teddy
bear, illustrated by the photographs of the author, Telegdi Ágnes. Another series of
the publishing house is Ó, azok a csodálatos állatok, an illustrated non-fiction series
for children about the animals around them. Co-author of the newest title is Bálint
György, known to everyone in Hungary as Farmer Bálint.
Belgrádi Nemzetközi Könyvvásár – International Belgrade Book Fair
Belgrade Fair, 11000 Belgrade, Bulevar vojvode Mišića 14, Belgrade, Serbia
Tel.: (381 11) 2655-555
Fax: (381 11) 2655 173
E-mail: knijge@sajam.rs
www.sajamkniga.rs; www.sajam.rs
Bíbor Kiadó
3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.
Tel: (36-46) 508-775; (36-30)-637-2710
E-mail: bibor.kiado@gmail.com
www.biborkiado.hu
BENDEGÚZ, a kerekesszékes világjáró új könyve igazi kuriózum, a vele való találkozás
felejthetetlen élmény. Hello, itt ELI… Ha9RE könyvünk szerzője a polinéz szigetvilágba
és a tahiti feketegyöngy-tenyésztők álomvilágába kalauzolja el az olvasót. Keresse
őket a Bíbor Kiadó könyvespultjánál.
The new book of Bendegúz, the wheelchair-bound globetrotter is a real curiosity,
and the author himself is treat to meet. The author of Hello, itt ELI… Ha9RE guides
readers through the Polinesian islands and the dream-like world of Tahitian black
pearl manufacturers. Look for them at the stand of Bíbor Publishing!
Bookline
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-20) 665-6481
E-mail: gal.cintia@libribookline.com
www.bookline.hu

Érdekel, hogy a Bookline miért több egyszerű könyves webáruháznál? Szeretnéd
tudni, hogy lehet közösségi élmény az olvasás? Akkor látogass el hozzánk a
Könyvfesztivál alatt, és válogass a közelmúlt legnépszerőbb kiadványai közül, kóstolj
bele az "Egy könyv: Egy kávé" program akcióiba és prémium kávéiba, vagy
egyszerűen csak tölts el egy kellemes délutánt a Bookline Busznál!
Do you want to know why is Bookline more than a simple online bookstore?
you like to know how reading can be a social experience? Visit our stand
book festival and browse our most recent bestselling volumes, have a taste
deals and premium coffees of our "One book, one coffee" programme, or
spend a pleasant afternoon at the Bookline Bus.
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BOOKr Kids
1066 Budapest, Jókai utca 6.
Tel.: (36-30) 537-8582
E-mail: dorka@bookrdigital.hu
www.bookrkids.hu
Budapest Főváros Levéltára/Budapest City Archives
1139 Budapest, Teve u. 3-5.
Tel.: (36-1) 298-7517
E-mail: bfl@bparchiv.hu
www.bparchiv.hu
Budapest Főváros Levéltára több mint 35.000 iratfolyóméter iratanyagot őriz a 14.
századtól napjainkig a főváros múltjára vonatkozóan. Levéltári alapfeladatai mellett
könyvkiadási tevékenységet is folytat, elsősorban Budapest történelmével,
építéstörténetével foglalkozó tudományos kiadványokat publikál.
Budapest City Archives hold more than 35,000 linear meters of documents regarding
the history of the capital from the 14th century to the present day. Besides this they
also publish books, mainly academic titles on the history and architectural history of
Budapest.

Cartographia
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21.
Tel./fax: (36-1) 312-6001
E-mail: terkepbolt@cartographia.hu
www.cartographia.hu
Több mint 60 éve alapított kiadónk ma is vezető szerepet tölt be a térkép-, útikönyvés földgömb piacon. A fesztiválon a Cartographia saját kiadványai mellett ízelítőt
adunk a térképboltunkban forgalmazott hazai és külföldi kiadók kínálatából is.
Látogasson el standunkhoz, és ismerje meg az utazáshoz, természetjáráshoz, aktív
időtöltéshez kapcsolódó kiadványok széles választékát!

Our publishing house of more than 60 years is still a leading name on the market of
maps, guidebooks and world globes. Besides our own titles we are also offering a
selection of other Hungarian and foreign publishers. Meet us at our stand and find a
wide range of titles on travel, hiking and other forms of active recreation.
Casparus Kiadó
2083 Solymár, Külső vasút u. 3368/3.
Tel.: (36-30) 966-1364
E-mail: info@casparus.hu
www.casparus.hu
Pszichológiai kiadványainkkal a kiegyensúlyozott élet és a harmonikus emberi
kapcsolatok kialakítását szeretnénk segíteni. Regényeinket lelkesítő útmutatóknak
szánjuk, spirituális kiadványainkkal pedig teljesebb világképet szeretnénk adni az
olvasónak, valamint erőt ahhoz, hogy kibontakoztassa egyéni értékeit, és beteljesítse
azt, amire hivatott.
With titles on psychology, Casparus Publishing wishes to help people to lead a
balanced life and to form harmonious relationships with each other. Their novels are
meant to guide and to inspire, and their spiritual titles, to help readers to a more
rounded worldview, and to give strenght to fully develop their individual talents and
fulfil their potential.
Central Médiacsoport Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Tel.: (36 1) 437-1100
E-mail: konyvkiadas@centralmediacsoport.hu
www.animuscentral.hu
A Central Könyvek 2018-ban ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. A fontos szakmai
díjakat nyert kiadó mindenkinek tud érdekes olvasnivalót kínálni – legyen szó akár
gasztronómiáról, egészséges életmódról, gyerekkönyvekről vagy szépirodalomról.
Szerzői között olyan kiváló magyar alkotókat találunk, mint Schäffer Erzsébet, V.
Kulcsár Ildikó, Berg Judit, Vrábel Krisztina vagy Kriston Andrea.
Central Books is celebration its 15th birtday in 2018. As a publishing house wellrecognized by the trade, they are able to offer interesting books to all readers: books
on gastronomy and health living, children's literature or fine literature. Authors of
Central Books include such prominent names as Schäffer Erzsébet, V. Kulcsár Ildikó,
Berg Judit, Vrábel Krisztina and Kriston Andrea.
Cerkabella Könyvkiadó
2000 Szentendre, Arany J. u. 1.
Tel.: (36-26) 952-553, 20/213-4986
E-mail: info@cerkabella.hu
www.cerkabella.hu
Kiadónk több mint tíz esztendeje kötelezte el magát a kortárs gyerekirodalom
kiadása és népszerűsítése mellett. A modern, kortárs szépirodalmi alkotásokat

korszerű, merész, ám letisztult formában nyújtja át az olvasóknak. Portfóliónkban
egyaránt megtalálhatóak prózai és verses kötetek, antológiák, hazai és határon túli,
fiatal, pályakezdő és már jól ismert, népszerű szerzők munkái is. Számos szakmai díjjal
rendelkezünk.
More than 10 years ago we have pledged ourselves to publish and promote
contemporary children's literature. We offer modern works of literature in a bold, yet
simple design. Amongst or titles readers can find prose and poetry, anthologies, the
works of well-established authors and new talents. Our books have won several
awards of the trade.
Ciceró Könyvstúdió Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 4.
Tel.: (36-1) 329-0879
E-mail: cicero@cicerokonyvstudio.hu
www.cicerokonyvstudio.hu
China BOOKS
No.16, Gongti East Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel./fax: (86) 106-426-3508
E-mail: liuzhaoran@bibf.net
http://www.cnpeak.com/
www.bibf.net
A China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPIEC) egy
1949-ben alapított, állami tulajdonú óriásvállalat, amelynek cálja a kezdetektől
fogva, hogy a társadalmi fejlődés szolgálatában állva fejlett nemzetközi technológiai
és kulturális eszközökkel segítse a kínai kultúra külföldi népszerűsítését. A kiadványok
mportjával és exportjával, hazai és külföldi könyvvásárokon való részvétellel illetve
külföldön való terjesztéssel és más nemzetközi ügyekkel foglalkozó CNPIEC a kníai
könyvpiac legnagyobb és legversenyképsebb vállatává nőtte ki magát a maga 42
üzletágával, 2,9 milliárd jüan tőkével és évi 3 milliárd jüan bevétellel.
China National Publications Import & Export (Group) Corporation (CNPIEC) is a large
state-owned culture enterprise founded in 1949, has always adhered to serving
social economic construction and promoting Chinese culture “going global”
through introducing international advanced technological and cultural
achievement as our goal. It has formed its industrial structure pattern in fields of
import and export of publications, domestic and overseas exhibitions, overseas
publishing, overseas outlets and other international operations, CNPIEC has become
the largest and most competitive import and export enterprise of the Chinese
publishing industry with total assets of 2.9 billion Yuan, operating revenue of 3 billion
Yuan, and 42 branches at home and abroad.
Corvina Kiadó Kft.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411-2410
Fax: (36-1) 318-4410

E-mail: corvina@lira.hu
www.corvinakiado.hu
A Corvina Kiadó Kft. magyar és idegen nyelven jelentet meg művészeti, történelmi,
irodalmi, művelődéstörténeti és idegenforgalmi kiadványokat, szakácskönyveket,
naplókat, albumokat és nyelvkönyveket. A Corvina Kiadó 1955 óta a legigényesebb
magyar könyvműhely.
Corvina Kiadó publishes books on arts, history, literature, cultural history and tourism,
and also cookbooks, albums and language learning books, both in Hungarian and in
foreign languages. Corvina Kiadó has been maintaining the highest standards in
publishing since 1955.
Cseh Centrum
1063 Budapest, Szegfű u. 4.
Tel./fax: (36-1) 462-5066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
http://budapest.czechcentres.cz
A budapesti cseh kulturális intézet, a Cseh Centrum a Csodaceruza Magazinnal
karöltve idén a kortárs cseh gyermek- és ifjúsági irodalom bemutatására fókuszál. A
#nemcsakkisvakond
nevű
standon
gyerekprogramokkal,
interaktív
könyvbemutatókkal és kiállításokkal készülünk, ugyanakkor nem feledkezünk meg a
felnőtt olvasókról sem.
Czech Centrum Budapest, together with Csodaceruza magazine is focusing on
introducing contemporary Czech children's literature. On their stand named
#nemcsakkisvakond (#morethankrtek) they are offering activities for kids, interactive
book presentations and exhibitions, but they won't be forgetting about grown-up
readers either.
V4 – Visegrádi országok
A tavalyi díszvendég után idén másodszor jelenntek meg együtt, közös standon a
visegrádi
országok.
A
könyvbemutatókön,
dedikálásokon
és
kerekasztalbeszélgetéseken ismét a cseh, lengyel és szlovák irodalom krémjével
találkozhat a közönség. Friss könyvek, aktuális témák, izgalmas beszélgetések. A Cseh
Centrum, a Lengyel Intézet és a Szlovák Intézet mindenkit szeretettel vár. Olvassuk
egymást!
After last year's guest of honour presentation, the Visegrad Countries band together
again on a joint stand to introduce readers to the cream of Czech, Polish and
Slovakian literature through book presentations, book signings and round table
discussions. New releases, current topics, exciting discussion. The Czech Centrum, the
Polish Institute and the Slovakian Institute welcomes all of you. Let's read each other!
CSEMADOK Művelődési Intézete
929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Bacsákova 240/13, Szlovákia

Tel.: (421) 31 552-2478
E-mail: intezet@csemadok.sk

Cser Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.
1114 Budapest, Ulászló u. 8.
Tel.: (36-1) 386-9019
Fax: (36-1) 385-6684
E-mail: info@cserkiado.hu
www.cserkiado.hu
Csimota Könyvkiadó
1134 Budapest, Váci út 19.
Levelezési cím: 1094 Budapest, Ferenc krt. 39. mfszt. 1.
Tel.: (36-30) 984-1498
E-mail: info@csimota.hu
www.csimota.hu
Csimota Könyvkiadó – a Móra Kiadói Csoport tagja – 2003 óta a minőségi
gyerekkönyvek kiadója. Legfontosabb jellemzők: igényesség és minőség; formai
szépség és esztétikum; kreativitás és innováció; társadalmi elkötelezettség: olyan,
kényes témák felvállalása, melyek a hazai gyerekirodalomban gyakran tabuként
szerepelnek (másság, tolerancia, elmúlás); új tehetségek felkutatása.
Csimota Publishing – member of Móra Publishing Group – is the publisher of quality
children's books since 2003. its main characteristics are quality and selectiveness;
beauty of form and aesthetics; creativity and innovation; social responsibility: to take
on topics usually considered a taboo in Hungarian children's literature (diversity,
tolerance, passing away); seeking new talents.
Delta Vision Kiadó
1092 Budapest, Ferenc krt. 40.
Tel.: (36-70) 322-3093
E-mail: info@deltavision.hu
www.deltavision.hu
A Delta Vision Kiadó fő profilját a fantasy-könyvek kiadása jelenti, de tevékenységét
az idők során magyar nyelvű szerepjátékok, kártya- és társasjátékok, valamint
képregények megjelentetésével is bővítette. 1000-nél is több megjelentetett és
kapható kiadványát tekintve, a meghatározó kiadók egyike. Fontos feladatának
tartja, hogy több hazai fantasy- és sci-fi-szerző ügynöke.
Although the main profile of Delta Vision Publishing is publishing fantasy titles, in
recent years many comics, card and board games and role playing game rulebooks
and other supplements became a part of its offerings. With more than a thousand
titles published, Delta Vision is one of the dominant local publishers of fantasy.
Another important role for Delta Vision is to serve as an agent for many Hungarian
fantasy and sci-fi writers.

Diafilmgyártó Kft.
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: diafilm@diafilm.hu
www.diafilm.hu
A Diafilmgyártó több mint 60 éve gyárt és forgalmaz diafilmeket. A magyar és
világirodalom legszebb klasszikus meséi, népmesék, gyermekversek és ifjúsági
regényfeldolgozások is szerepelnek kínálatunkban. Az évtizedek során megszeretett
mesék közül több száz cím elérhető, emellett évről évre újabb kortárs mesék
elevenednek meg diafilmen.
Diafilmgyártó has more than 60 years of history. If offers many titles: the most
beautiful classical tales of Hungarian and world literature, folk tales, children's
rhymes, youth novel adaptations and more. Hundreds of these well-known, wellloved are available in film strip format with more and more contemporary titles
following in each year.
Dinasztia Kiadó
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b.
Tel./fax: (36-1) 414-0363
E-mail: info@dinasztia.hu
www.dinasztia.hu
Erdélyi Kiadók
540493 Târgu Mures (Marosvásárhely), str. Moldovei 4a/5., Románia
Tel./fax: (40-265) 258-001
E-mail: rmkceh@yahoo.com
Etalon Kiadó
1026 Budapest, Endrődi S. u. 60/a.
Tel.: (36-1) 275-0929
E-mail: etalonkiado@etalonkiado.hu
www.keresztenyfilmek.hu
Kiadónk, az Etalonfilm Kft. 2006-ban alakult azon célkitűzéssel, hogy az egyetemes
értékek körébe tartozó, fontos erkölcsi üzenetet, mondanivalót hordozó filmek és
könyvek kiadásával foglalkozzon. Legfőbb törekvésünk a keresztény kultúra
értékeinek megóvása, népszerűsítése, közkincssé tétele, valamint a pozitív mintát és
példát adó kiemelkedő emberek életének megismertetése.
Etalon Publishing, established in 2006 is a publisher of books and movies of universal
values, containing important moral lessons. Our main goal is to guard and promote
Christian values and offer positive examples by publishing the biographies of
outstanding members of society.

Európa Könyvkiadó
1023 Budapest, Ürömi utca 48.
Tel.: (36-1) 331-2700
E-mail: info@europakiado.hu
www.europakiado.hu
Az Európa Könyvkiadó az egyik legnagyobb magyar szépirodalmi kiadó. Elsősorban
külföldi műveket jelentet meg magyar fordításban, de számos kiváló magyar szerző is
szerepel a listáján. Évente 150-200 művet ad ki, kapcsolatban áll a világon számos
jelentős könyvkiadóval és irodalmi ügynökséggel.
Európa Könyvkiadó Kft. is one of the largest publishers of belles-lettres in Hungary.
Publishing primarily foreign works in Hungarian translation, there are also a number of
outstanding Hungarian authors on its list. Európa publishes 200-250 books yearly and is
in contact with many reputed publishers and agencies throughout the world.
Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja
Az “első regények” közös sajátossága, még ha nem is alkotnak külön irodalmi műfajt,
hogy az olvasó számára teljesen érintetlen és ismeretlen újdonságot jelentenek.
Alkotóik tökéletesen ismeretlenek, szó sincs tehát bálványozott írókról: nyugodtan
figyelhetünk az általuk írtakra, és csakis ezekre. Az először 2001-ben, idén 19.
alkalommal megrendezett, nagy sikert aratott elsőkönyves fesztivál újra jelentkezik:
újabb európai tehetségeknek ad alkalmat a találkozásra egymással, a közönséggel
és persze a kiadókkal is.
European First Novel Festival
Though they do not form a genre of their own, "first novels" have one thing in
common – they bring something new and pristine to the reader. Their authors are
unknown, and so, we can read them without preconceptions or the need for
reverence. Due to its excellent reception, the festival of first novels – organized for
the first time in 2001 – will be held for the 19th time this year – a time for yet more new
European writers to meet each other, their readers, and, of course, their publishers.
Édesvíz Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Városmajor 15.
Tel.: (36-1) 212-1917
Fax: (36-1) 212-9279
E-mail: szerkesztoseg@edesviz.hu
www.edesviz.hu
Életjel Könyvkiadó
24000 Subotica/Szabadka, Jovan Nenad cár tér 15., Szerbia
Tel.: (381) 24-554-600
Fax.: (381) 24-553-116

E-mail: valeria.devavari@gmail.com
www.openunsubotica.co.rs
Fekete Sas Kiadó
1136 Budapest, Pannónia u. 14.
Tel.: (36)-20-9316-669
Tel/Fax: (36-1) 780-0076
E-mail: feketesas@feketesas.hu
www.feketesas.hu
Kiadónk 1991-ben jött létre, és elsősorban kortárs és klasszikus szépirodalmi, néprajzi,
művelődés- és kultúrtörténei műveket jelentet meg. Gondozásunkban lát napvilágot
olyan szerzők életműve, mint Füst Milán vagy Fodor Ákos, nálunk jelenik meg a
gyengénlátók körében népszerű Öregbetűs Könyvek sorozat, és mi adjuk ki a
Budapesti Kultúrtörténeti Séták (Andrássy út, A régi pesti városfal mentén,
Gellérthegy) köteteit is.
Established in 1991, Fekete Sas is a publisher of classic and contemporary literary
fiction and works on ethnography and cultural history. Besides the works of authors
such as Füst Milán and Fodor Ákos, their series of large print books for visually
impaired readers is also very popular, as well as their thematic series, Budapesti
Kultúrtörténeti Séták (Andrássy út, A régi pesti városfal mentén, Gellérthegy).
Forum Könyvkiadó Intézet
21000 Novi Sad/Újvidék, Vojvode Mišić u. 1., Szerbia
Tel.: (381-21) 457-216
Fax: (381-21) 456-742
E-mail: direktor@forumliber.rs
www.forumliber.rs
Fórum Kisebbségkutató Intézet
931 01 Samorin/Somorja, Parková 4., Slovakia
Tel.: (421) 31 590-2190
Fax: (421) 31 560-2712
E-mail: forum@foruminst.sk
www.foruminst.sk
Főnix Könyvműhely
4220 Hajdúböszörmény, Baross Gábor tér 1.
Tel.: (36-70) 459-6483
E-mail: fonixkonyv@fonixkonyv.hu
www.fonixkonyv.hu
Kiadónk 1995-ben kezdte tevékenységét, kis példányszámú őstörténeti,
művelődéstörténeti és néprajzi munkák közreadásával. A „nagyközönség” felé való
nyitás jegyében indult útjára népmesei és történelmi regény sorozatunk, majd a

szórakoztató irodalom vizeire is kihajózva különböző műfajú – gyermek- és ifjúsági,
young adult, sci-fi, fantasy, steampunk – regényekkel tettük teljessé kínálatunkat.
Főnix Publishing started out in 1995 by publishing works on prehistory, cultural history
and etnography in limited copies. To widen their basis, they started a series of folk
tales and historical novels, and after that, a line of popular fiction – YA, sci-fi, fantasy,
steampunk, youth' and children's literature – to round out their profile.
Fumax Kiadó/Gemini Kiadó
1141 Budapest, Szugló u. 117. F/1.
Tel.: (36-20) 258-1902
E-mail: kapcsolat@comicsinvest.hu
www.fumax.hu
Szlogenünk: „Minőségi könyvek igényes olvasóknak”, amihez maximálisan tartjuk
magunkat. Ennek köszönhetően az ország legdinamikusabban fejlődő kiadójává
váltunk. Arra törekszünk, hogy az adott műfajok – szépirodalom, thriller, sci-fi, fantasy,
ifjúsági – legkiemelkedőbb műveit mutassuk be. Standunkon megtalálható a
képregények színe-java.
Our motto is: "Selected books for selective readers." This principle helped us to
become one of the most dynamically developing publishing houses. We strive to
publish only the very best of our genres: literary fiction, thriller, sci-fi, fantasy and youth
fiction. We also offer a selected range of comics and graphic novels.
Gabo Kiadó Kft.
1126 Budapest, Tartsay V. u. 4.
Tel.: (36-1) 354-1365
Fax: (36-1) 472-0377
E-mail: gabo@gabo.hu
www.gabo.hu
Galaktika
1024 Budapest, Fény u. 2. I/4.
Tel.: (36-70) 331-6161
E-mail: terjesztes@galaktika.hu
www.galaktika.hu
Az Európa legjobb SF kiadójának választott Metropolis Media idén 15 új fantasztikus
kiadvánnyal köszönti olvasóit. A Galaktika Fantasztikus Könyvek mellett a klasszikus
Galaktika magazinnal és exkluzív kiadványunkkal, a Galaktika XL-lel is
megismerkedhetnek a stand látogatói. Ezzel egyidejűleg jelentős kedvezmények és
érdekes programok várnak mindenkit a fantasztikum legjavának kiadójánál, a
Galaktikánál!
Metropolis Media – chosen as the best SF publisher in Europe – is offering yet another
round of great books to it readers. At our stand our visitors can find the books of the
Galatika Fantasztikus Könyvek series as well as the classic magazine Galaktika and

our exclusive title Galaktika XL. We are also offering great discounts and interesting
events.
General Press Könyvkiadó
1086 Budapest, Dankó utca 4-8.
Tel.: (36-1) 299-1030
Fax: (36-1) 210-1488
E-mail: generalpress@lira.hu
www.generalpress.hu
2018-ban kiadónk a 30 éves fennállását ünnepli. Népszerű sorozataink mellett
néhány igazán népszerű szerző egy-egy új kötetével is jelentkezünk – így David
Baldaccitól A senki földjével és Donato Carrisitől A lelkek ítélőszékével, de az angol
toplistákat ostromló Ruth Hogan Az elveszett tárgyak őrzője című kötetét is elhozzuk
az olvasóknak. Tartsanak és ünnepeljenek velünk idén is!
General Press is celebrating its 30th birthday in 2018. Besides the next titles of their
ongoing series, several new books of popular authors are coming to the festival: No
Man's Land by David Baldacci, The Lost Girls of Rome by Donato Carrisi, and The
Keeper of Lost Things, bestselling novel of Ruth Hogan. Join us in celebration!
Geopen Kiadó
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Tel.: (36-1) 999-9520,
Fax: (36-1) 999-9509
E-mail: posta@geopen.hu
www.geopen.hu
A 20 éve alapított Geopen Kiadó elsősorban külföldi szépirodalmat és igényes
művészeti, ismeretterjesztő könyveket jelentet meg, de kiadói palettáján
megtalálhatók gyermekeknek szóló művek is. A 2016-ban indított, 20 kötetre tervezett
jubileumi sorozat kötetei – melyből már 14 megjelent 2018 tavaszára - nemcsak
tartalmukban, de látványukban is különlegesek. Fő szerzői: Murakami Haruki, John
Grisham, Isabel Allende, Marina Lewicka és Donna Leon.
20 years old Geopen Publishing is offering the top picks of contemporary world
literature, arts books and popular science. A new series of 20 books were launched
in 2016 to celebrate Geopen's 20th birthday (14 of them is already already published
by now), and its books are special both inside and outside. Geopen's authors include
Murakami Haruki, John Grisham, Isabel Allende, Marina Lewicka and Donna Leon.
Goethe-Institut
1092 Budapest, Ráday u. 58.
Tel.: (36-1) 374-4070
Fax: (36-1) 374-4080
E-mail: info@budapest.goethe.de
www.goethe.de/budapest

A Goethe Intézet Németország kulturális intézete, mely a világ számos pontján
megtalálható – így 1988 óta Budapesten is. Célja, hogy elősegítse a német nyelv
elsajátítását és a nemzetközi kulturális együttműködést. Kínálata a német társadalom
sokszínűségét és a pezsgő német kultúrát tükrözi vissza. Rendelkezésére állunk
mindenkinek, aki szívesen és aktívan foglalkozik a német nyelvvel és kultúrával.
Goethe Institute is Germany’s cultural institution operating worldwide – In Budapest,
since 1988. It aims to help in learning German language and to promote
international cultural cooperation. Its offerings reflect the diversity of German society
and the liveliness of German culture. We are at anyone’s service who wishes to study
German and learn about the country’s culture.
Gömör-Kishont Múzeum Egyesület
97901 Rimavska Sobota/Rimaszombat, Železničiarská 1., Slovakia
E-mail: gemamuz@gmail.com
www.gomororszag.sk
Harmat Kiadói Alapítvány
1113 Budapest, Karolina út 62.
Tel./fax: (36-1) 466-9896
E-mail: harmat@harmat.hu
www.harmat.hu
A Harmat Kiadó egyetemista diákok kezdeményezésére jött létre a ’90-es évek
elején. Elsődleges céljának tekinti, hogy színvonalas és friss irodalommal lássa el a
keresztény értékekre nyitott olvasókat. Legnépszerűbb kiadványai párkapcsolati és
gyermeknevelési kérdésekkel foglalkoznak, választéka pedig széles skálán mozog: a
gyermekirodalomtól elkezdve egészen az egyetemi tankönyvekig terjed.
Harmat Publishing was founded in the beginning of the ’90s on the initiative of
university students. Our principal aim is to provide quality new literature to readers
that are open to Christian values. Our most popular books deal with issues of
relationships and childcare. Our product range comprises children’s books, university
textbooks and everything in between.

Helikon Kiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-30) 353-6363
E-mail: szabados.balazs@helikonkiado.hu
http://helikon.libricsoport.hu
A Helikon Kiadó a 20. század közepétől a magyar könyvkiadás egyik meghatározó
műhelye. 2011 óta tagja a Libri Kiadói Csoportnak. Márai Sándor, Lázár Ervin, Tamási
Áron és Weöres Sándor művei mellett a világirodalom olyen kiváló szerzőinek
életművét adja közre, mint Hermann Hesse, Kurt Vonnegut, Orhan Pamuk és Salman
Rushdie.

Since the second half of the 20th century, Helikon Publishing has been one of the
most prominent Hungarian publishing houses, a member of Libri Publishing Group
since 2011. Besides the works of Márai Sándor, Lázár Ervin, Tamási Áron and Weöres
Sándor, Helikon publishes the works of a number of great foreign authors such as
Hermann Hesse, Kurt Vonnegut, Orhan Pamuk and Salman Rushdie.
Historium
929 01 Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Boriny 1367/12, Szlovákia
E-mail: historium.kiado@gmail.com
www.historium.eu
Hizmet Vakfı Yayınları Piyerloti Cad.
Dostlukyurdu Sk. No: 10/2 34192 Çemberlitaş – Fatih/İSTANBUL – TÜRKİYE
Tel: (49) 178 849 34 02
e-mail: info@hizmetvakfi.org
www.hizmetvakfi.org
Kicsoda Bediüzzaman Said Nursi, mi is a Risale-i Nur? Bediüzzaman Said Nursi kelettörökországi tudós volt, aki a hagyományos teológiát és a modern tudományokat is
behatóan tanulmányozta. Páratlan képességeivel már ifjúkorában kiérdemelte a
Bediüzzaman („Korának legjobbja”) nevet. 27 év alatt alkotta meg a Risale-i Nur 14
kötetből álló gyűjteményét, melynek három kötete magyar nyelven is elérhető.
Who is Bediüzzaman Said Nursi and what is Risale-i Nur? Bediüzzaman Said Nursi was
a scholar of Eastern Turkey, who studied both traditional thology and modern
sciences. His supreme knowledge has earned him the title " Bediüzzaman", meaning
"the best of this age". It took him 24 years to complete the 14 tomes of Risale-i Nur,
from which the first three is available in Hungarian.
Holnap Kiadó
1111 Budapest, Zenta u. 5.
Tel./fax: (36-1) 466-6928
E-mail: holnapkiado@holnapkiado.hu
www.holnapkiado.hu
Az évek során kiadónk arculata kiteljesedett, a művelt közönség az igényes, értékes
művek közreadójaként tart számon bennünket. A művelődés- és kultúrtörténet nagy
alakjainak, eseményeinek és eredményeinek bemutatása során ötvözzük a
tudományos igényességet a közérthetőséggel és olvasmányossággal. A megkezdett
tematikánkat bővítjük és válogatunk a magyar és nemzetközi irodalomból és szerzők
közül.
Holnap Publishing's profile has been nicely rounded out in the last decedes, making
them known as a publishers of selected works of great value. They aim to present
important figures, events and achievements in cultural history to the readers in a
comprehensible and easy to read fashion. In order to broaden its scope, Holnap
selects authors and titles from all of Hungarian and foreign literature.

Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.
1097 Budapest, Táblás u. 39.
Tel: (36-30) 398-4865
Fax: (36-1) 348-4065
E-mail: books@hungaropress.hu
www.hungaropress.hu
A Hungaropress Kft. az idegen nyelvű könyvkereskedelem specialistája, egyben a
külföldi sajtó legnagyobb hazai importőre és terjesztője. Cégünkre a gyors, pontos
kiszolgálás, óriási választék és ügyfélközpontúság jellemző. Partnereink köre
folyamatosan bővül. Weboldalunkon lehetősége nyílik a kedvezményes
könyvvásárlásra és a külföldi újságok belföldi előfizetésére is. Szeretettel várjuk Önt is.
Hungaropress is the number one Hungarian importer and distributor of foreing
language books, newspapers and magazines. Our strengths are fast and accurate
customer service, a wide range of products and placing the customers above all
else. We have an ever-growing range of business partners. Visit our webstore and
choose from our well-priced titles. Newspaper subscriptions from abroad to Hungary
are also available here.
HUNGAROTON
1128 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
Tel.: (36-1) 487-3600
E-mail: hungarotonmusic@fotex.net
www.hungaroton.hu
Az 5 éve megújult Hungarotonnál egyik legfontosabb célunk, hogy olyan nagyszerű
magyar klasszikus zenei művészekkel készítsünk felvételeket, akik nemzetközi hírnévre
tettek szert és rendszeresen koncerteznek külföldön. Az irodalom és a színművészet
elkötelezettjeként pedig Kossuth- és Jászai Mari-díjas szíművészek előadásában
rögzítjük a magyar és külföldi irodalom remekműveit hangoskönyveinken.
Hungaroton, reformed 5 years ago, aims to record the music of Hungarian classical
music artist touring abroad and of international fame. Being strongly interested in
literature and the theatre, they also record audiobooks of selected Hungarian and
foreign artists, read by Kossuth- and Jászai Mari Award-winner artists.
HVG Könyvek
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Tel.: (36-1) 436-2045
Fax: (36-1) 436-2213
E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu
www.hvgkonyvek.hu
IMÁDOM A KÖNYVEKET – minden ami könyv, minden ami olvasás
8372 Cserszegtomaj, Pajtika u. 83.
Tel: (36-20) 247 4676

E-mail: info@imadomakonyveket.hu
www.imadomakonyveket.hu
Az irodalomért, az olvasás szeretetéért, a magyar szerzők támogatásáért jött létre az
IMÁDOM A KÖNYVEKET közösség, amely 2015 óta dolgozik azon, hogy minél több
lehetőséget biztosítson a hazai írók bemutatkozására. Legyen akár tapasztalt, több
könyves vagy még csak a szárnyait próbálgató tollforgató, megtaláljuk számára a
legideálisabb utat álmai megvalósításához és az olvasók könyvespolcaihoz.
"I Love Books" is a community established to promote reading and to support
Hungarian authors. Since 2015 they are working on providing these authors with
opportunities to be introduced. Experienced writers or a newbies still trying their wings
out, this community will help them find their way to the readers.
Istituto Italiano Di Cultura
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.
Tel.: 483-2040
E-mail: info.iicbudapest@esteri.it
www.iicbudapest.esteri.it
Az Olasz Kultúrintézet célja az olasz nyelv és kultúra magyarországi terjesztése, a
kulturális programokon és nyelvtanfolyamokon keresztül. Évente több mint száz
eseményt kínálunk a közönségnek: koncerteket, kiállításokat, filmvetítéseket,
konferenciákat, könyvbemutatókat. Egyedülállóan értékes könyvtárunkban több,
mint 17.000 könyv található, valamint számtalan folyóirat, újság és dvd. Standunkon
olasz könyvkiadók köteteit mutatjuk be.
Istituto Italiano di Cultura aims to promote Italian culture and the Italian language in
Hungary by organizing cultural events and language courses. They organize more
than a hundred events in a year: concerts, exhibitions, movie screenings,
conferences, book presentations and others. The library of the intitute helds more
than 17,000 books, and a great number of magazines, newspapers and DVDs. At the
festival they are presenting the books of Italian publishing houses.

Iráni Iszlám Köztársaság Nagykövetsége/
Embassy of the Islamic Republic of Iran
1143 Budapest, Stefánia út 97.
Tel.: (36-1) 460-9260
Fax: (36-1) 460-9430
E-mail: iranemb.bud@mfa.gov.ir
www.budapest.mfa.ir
A perzsa nyelv és irodalom a civilizált világ egyik legrégebbi és legteljesebb nyelve és
kultúrája. Irán perzsa nyelven írt irodalmi, filozófiai és tudományos műveit a világ sok
nyelvére, köztük magyarra is lefordították, így Sza’di, Hafez, Ferdoszi verseit a
költészet szerelmesei a saját nyelvükön olvashatják. Irán Nagykövetsége két standon

állít ki, hogy Irán könyvkiadása mellett bemutassa a magyar kutatók munkáját a
perzsa nyelv és kultúra megismertetésére.
The Persian language and literature is one of the oldest and fullest language and
culture of the civilized word. The Persian language works of Iran on literature,
philosophy and sciences were translated to many languages, including Hungarian.
Poetry lovers are able to read the poems of Sza'di, Hafez and Ferdowsi. The Embassy
is filling to stands to better present both the publishing culture of Iran and the work
done by Hungarian scholars to better introduce Perisan language and culture.
Iráni Kulturális Fesztiválok Intézete
Az Iráni Kulturális Fesztiválok Intézete az elmúlt két évtizedben a Teheráni
Könyvvásárok szervezője volt. A Teheráni Nemzetközi Könyvvásár minden évben
május elején kerül megrendezésre az iráni fővárosban. Ez a kulturális esemény
mérföldkővé vált, és miután sorban huszonkilencszer rendezték meg, a Közel-Kelet és
Ázsia jelentős könyvfesztiváljává lett. A standon megközelítőleg háromszáz kötet kerül
bemutatásra az Irán-ismeret, a gyermek- és ifjúsági könyvek és a művészet
témakörében.
Institute of Iranian Cultural Fairs
In the last 20 year Institute of Iranian Cultural Fairs has been organising the Teheran
Book Fair, which is being held in the capital of Iran at the beginning of May. This fair
has been held 29 times in a row and became a milestone and one of the most
prominent book fairs of the Near East and Asia. At the stand of the Institute near 300
books are going to be presented: books on Iran and art, and a selection of children's
and youth literature.
Jaffa Kiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 301-0894
Fax: (36-1) 301-0895
E-mail: info@jaffa.hu
www.jaffa.hu
A Jaffa Kiadó alapítása óta a magyar könyvkereskedés egyik legmeghatározóbb
kiadójává nőtte ki magát. Számos hazai és külföldi neves íróval büszkélkedhetünk:
Ablonczy Balázs, Balatoni József, Bauer Barbara, Bear Grylls, Csernus Imre, Dombóvári
István, Harlen Cohen, Jakupcsek Gabriella, Jeff Abbott, Müller Rolf, Paul Coach
Wade, Radnóti Miklós, Soma Mamagésa, Szabó Magda, Szendi Gábor és Ungváry
Krisztián.
Since its founding, Jaffa became one of the most important publisher of Hungary.
They publish the works of authors such as Ablonczy Balázs, Balatoni József, Bauer
Barbara, Bear Grylls, Csernus Imre, Dombóvári István, Harlen Cohen, Jakupcsek
Gabriella, Jeff Abbott, Müller Rolf, Paul Coach Wade, Radnóti Miklós, Soma
Mamagésa, Szabó Magda, Szendi Gábor and Ungváry Krisztián.

Jelenkor Kiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: info@lskiado.hu
www.jelenkorkiado.com
Az 1993-ban alapított Jelenkor Kiadónál jelent és jelenik meg az elmúlt évtizedek
alatt többek között Mészöly Miklós, Nádas Péter, Polcz Alaine és Tolnai Ottó. 2015-től
a Jelenkor is része a Libri Kiadói Csoportnak. Azóta Boldizsár Ildikó, Simon Márton,
Forgách András, Térey János is jelenkoros szerző. A kiadó világirodalmi listáján pedig
olyan neveket találunk, mint Roberto Bolaño, Richard Flanagan, Raduan Nassar,
Cormac McCarthy vagy Han Kang.
Jelenkor – founded in 1993 and a member of Libri Publishing Group since 2015 –
published the works of authors such as Mészöly Miklós, Nádas Péter, Polcz Alaine and
Tolnai Ottó. In the last few year, Boldizsár Ildikó, Simon Márton, Forgách András and
Térey János has also joined its list of authors. Jelenkor also publishes books by foreign
authors such as Roberto Bolaño, Richard Flanagan, Raduan Nassar, Cormac
McCarthy and Han Kang.
Jezsuita Kiadó
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Tel.: (36-1) 327-4052
Fax: (36-1) 327-4056
E-mail: info@jezsuitakiado.hu
www.jezsuitakiado.hu
A 2011-ben alapított Jezsuita Kiadó hiánypótló módon azokat is igyekszik
megszólítani, akik az egyházon kívül élve érdeklődnek a keresztény hit és spiritualitás
iránt. Kötetei között teológiai, lelkiségi, társadalmi és történeti témájú könyvek
egyaránt találhatók. A kiadó gondozásában látnak napvilágot A Szív magazin és az
Embertárs folyóirat is.
Jezsuita (Jesuit) Publishing, founded in 2011 try to reach even those are not a
member of the Church but interested in Christianity and spirituality. Amongst its titles
there are works on theology, spiritual issues, social studies and history. They are the
publishers of the periodicals Szív and Embertárs.
Kalligram Könyvkiadó
1094 Budapest, Tűzoltó u. 8. félemelet 2.
Tel.: (36-1) 216-7954
Fax: (36-1) 216-6875
E-mail: kalligramkiado@gmail.com
http://kalligram.com
A Kalligram Könyvkiadó a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legismertebb
műhelye. Szerzőink és munkatársaink között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a
közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A szépirodalom mellett irodalomtörténeti,

társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák és gyermekkönyvek is
szerepelnek kiadónk repertoárjában.
Kalligram is one of the most well-known Hungarian publishing companies. Amongst
our staff and our authors there are several prominent figures of Central-European
cultural life. Besides fine literature we also offer books on literary history, social
sciences, history, philosophy and aesthetics as well as children's literatue.
Kálvin Kiadó
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (36-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
www.kalvinkiado.hu
Kiadónk a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány
megbízásából protestáns Bibliák, a Szentírás jobb megértését segítő kiadványok,
teológiai szakkönyvek, hitéleti, ismeretterjesztő és szépirodalmi kiadványok, család- és
lelkigondozó, valamint gyermek- és ifjúsági könyvek megjelentetésével és
forgalmazásával teljesít szolgálatot országszerte és határainkon túl.
Kálvin Publishing, by the authority of the Reformed Church in Hungary and the
Hungarian Bible Society, publishes and distributes Protestant Bibles, theological works
aimed at the better understanding of the Scripture, religious and informational works,
literary fiction, works on family- and pastoral care and children's and youth literature
both in Hungary and across the borders.
Kolibri Kiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: kolibri@kolibrikiado.hu
www.kolibrikiado.hu
A Kolibri Kiadó a minőségi gyerek- és ifjúsági irodalom elkötelezettje, munkáját a
Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete 2014-ben az „Év
gyerekkönyvkiadója” címmel ismerte el. A klasszikus és kortárs világirodalom
kiemelkedő szerzőinek (Roald Dahl, Michael Ende, David Walliams) művei mellett a
Ringató- és a Népmesekincstár-sorozatot is gondozza. 2015-től a Disney és Star Warskiadványok magyarországi kiadója.
Kolibri is dedicated to publishing high quality children's and youth literature. In 2014
this has been honoured by a "Publisher of the Year" title by the Hungarian section of
IBBY. Besides the works of prominent Hungarian and foreign authors (Roald Dahl,
Michael Ende, David Walliams), Kolibri is also a publisher of the series Ringató and
Népmesekincstár, and as of 2015, the Hungarian publisher of Disney and of the Star
Wars brand.
Kortárs Kiadó

1062 Budapest, Bajza u. 18.
Levélcím: 1396 Bp., Pf. 492.
Tel./fax: (36-1) 343-6082
E-mail: korkiado@t-online.hu
www.kortarskiado.hu
A Kortárs Kiadó negyedszázada van jelen a honi könyvkultúrában. Elsősorban kortárs
magyar szerzők szépirodalmi műveit (verset, prózát, esszét, drámát), kritikai és humán
szaktudományi dolgozatait adja ki, de klasszikusok (Tömörkény István, Justh
Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Zrínyi Miklós) életműveinek ápolásán túl célkitűzése a
korszakos művelődéstörténeti munkák újrafelfedezése, újrakiadása is.
Kortárs Publishing has been a part of the Hungarian publishing scene for a quarter of
a century. While mainly publishing the literary and academic works of contemporary
Hungarian authors and fostering the oeuvres of classics such as Tömörkény István,
Justh Zsigmond, Mikszáth Kálmán and Zrínyi Miklós, they also aim to rediscover and
re-publish the most important titles on cultural history.
Kossuth Kiadói Csoport
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: (36-1) 888-9150
E-mail: marketing@kossuth.hu
www.kossuth.hu
Magyarország egyik vezető kiadói csoportja. Kossuth Kiadó * Ventus Libro Kiadó *
Noran Libro Kiadó * Naphegy Kiadó * BBC History * BBC GoodFood *Amiről az orvos
nem mindig beszél magazin * Multimediaplaza * Cultiris * Könyvbarát Kft. Kiemelkedő
minőségű sorozatok, saját fejlesztésű kiadványok, ismeretterjesztő könyvek,
bestsellerek, hangoskönyvek, gyerekkönyvek.
One of the most prominent publishing groups of Hungary. Kossuth Publishing * Ventus
Libro Publishing * Noran Libro Publishing * Naphegy Publishing * BBC History * BBC
GoodFood * Amiről az orvos nem mindig beszél magazine * Multimediaplaza * Cultiris
* Könyvbarát Ltd. Outstanding series, self-developed special publications, bestsellers,
audio books, children's books, non-fiction.
Könyvklub
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: (36-1) 264-4555
E-mail: megrendeles@dunakiado.hu
www.dunakiado.hu
A Könyvklub a Magyarországon már régóta nem működő könyvklub hagyományait
szeretné feléleszteni, igen kedvezményes feltételeket kínálva tagjainak. Elsősorban
szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági irodalmi, valamint ismeretterjesztő sorozatok
kiadásával foglalkozik.

Book Club wishes to revive the long-lost book club traditions of Hungary, offering
extremely fair conditions to its members. Its main profile is publishing literature,
children's and youth literature and informational books.
Könyvmolyképző Kiadó Kft.
6725 Szeged, Dobó u. 12/B.
Tel.: (36-62) 551-132
Fax: (36-62) 551-139
E-mail: info@konyvmolykepzo.hu
www.konyvmolykepzo.hu
Könyvtündér
1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 15.
Tel.: (36-1) 370-5540
E-mail: info@konyvtunder.hu
www.konyvtunder.hu
Könyvtündér online - …mert minden könyvben van valami tündéri. Széles választék,
rengeteg újdonság, folyamatos akciók, gyors, segítőkész kiszolgálás! Szeretettel
várjuk internetes áruházunkban. Látogasson el hozzánk!
Könyvtündér online – because there is maginc in every book. Wide range of titles,
fresh picks, promotions, fast and helpful customer service. Check out our online store!
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Tel./fax: (36-1) 345-6104
E-mail: konyvtar@ksh.hu
http://konyvtar.ksh.hu
Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb tudományos könyvtára évtizedek
óta önálló kutató- és kiadói tevékenységet folytat. A fő profiljába tartozó
helységnévtárak, történeti statisztikai- és népességtörténeti adatgyűjtemények,
társadalom-, művelődés- és tudománytörténeti művek mellett az intézményhez
kötődő szerzők tollából időről időre egyéb témájú köteteket is megjelentet.
The library is one of the oldest and biggest of special libraries in Hungary. As an
institution it is engaged in research and publishing for decades now. The books
published by the library are mostly gazetteers, historical population statistics or
reference books on social history, cultural history and history of science, but from time
to time other titles are published by authors connected to the library.
Kronosz Kiadó – Virágmandula Kft.
7624 Pécs, Kóczián Sándor u. 1.
Tel./fax: (36-72) 215-781
E-mail: info@kronoszkiado.hu
www.kronoszkiado.hu

A pécsi székhelyű Kronosz Kiadó 2012-ben alakult modern társadalomtudományi
művek megjelentetése iránt elkötelezett szakemberek közreműködésével. Profilját a
történelmi és helytörténeti, valamint irodalom-, színház és művészettörténeti
kiadványok alakítják. Sorozatai: Sziluett – Korszerű történelmi életrajzok; SziTu –
Színháztudományi Kiskönyvtár; Pécsi Mozaik.
Kronosz Publishing, located in Pécs, was founded in 2012 by professionals working on
the field of modern social sciences. Its profile consists mainly of titles on history, local
history, history of the arts, theatre history and literary history. Main series are: Sziluett –
Korszerű történelmi életrajzok; SziTu – Színháztudományi Kiskönyvtár; Pécsi Mozaik.
Külgazdasági és Külügyminisztérium – Publishing Hungary program
1016 Budapest, Somlói út 51.
Tel.: (36-1) 381 5127
E-mail: zsuzsanna.szabo@mfa.gov.hu
A Külgazdasági és Külügyminisztérium Publishing Hungary programjának célkitűzése,
hogy elősegítse a magyar könyvkultúra, ezen belül a magyar szépirodalom és
ismeretterjesztő művek és szerzők külföldi népszerűsítését. Kiemelten támogatja
Magyarország
részvételét
nemzetközi
könyvvásárokon,
irodalmi
és
könyvfesztiválokon. Évente 12-14 rendezvényen való jelenlétet szervez a helyi külföldi
magyar
intézetekkel,
külképviseletekkel
együttműködésben,
személyes
bemutatkozási lehetőséget kínálva ezzel évente 40-50 magyar író és szerző számára.
A program ezen kívül külföldi könyvkiadóknak szóló, írókat és műveket ajánló
kiadványokat és próbafordításokból álló antológiákat jelentet meg különböző
nyelveken.
Publishing Hungary, maintained by the Ministry of Foreign Affairs and Trade, aims to
promote Hungarian literature (fiction and non-fiction) and Hungarian authors
abroad. One of its top priorities is to support the presence of Hungary at international
book fairs and literary festivals. Working together with the local Hungarian institutes
and diplomatic corps, they organize about 12-14 such presentations, allowing 40-50
authors to make their debuts abroad in each year. They also publish catalogues and
anthologies of literary samples on foreign languages for the consideration of foreign
publishing houses.

L’Harmattan Kiadó
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
Tel.: (36-1) 411-0175
E-mail: szerkesztoseg@harmattan.hu
www.harmattan.hu
A L’Harmattan kiadó több mint másfél évtizede van jelen a magyar könyvpiacon.
112 élő sorozatban 180-200 kötetet publikál évente, melyek döntő többsége
szaktudományos intézményi együttműködésben valósul meg. Emellett az utóbbi

években különös hangsúlyt fektet a minőségi szépirodalom, az ismeretterjesztő
művek, valamint az elektronikus tartalmak kiadására.
L'Harmattan Publishing is present on the Hungarian book market for more than a
decade and a half now. It publishes 180-200 titles yearly in 112 ongoing series, most
of them in contribution with academic institutions. In the last few year L'Harmattan
also focuses on publishing quality literary fiction, informational books and e-content.
Lengyel András (POLSZKA)
8060 Mór, Deák F. u. 26.
Tel.: (36-70) 605 8725
www.facebook.com/Egy bűNŐZŐ NŐStényei
Ez egy minden hájjal megkent könyv, melynek a címe: Egy bűNŐZŐ NŐStényei. Egy
középiskolás korában nyerőgép- és szerencsejáték-függő csibészről szól, vagyis
rólam, melyben a „NŐS” történteim egy töredékét megosztom veletek. Kiderül az is,
hogyan lett aztán belőlem – a tinédzser éveim után – vállalkozó, és sokszor milyen
nem mindennapi történetekbe csöppentem.
Egy bűNŐZŐ NŐStényei is a story of a high school rascal with a gambling addiction –
the author himself, sharing some of his stories of women. Readers will find out how he
grown up to be an entrepreneur, and what kind of wild and weird adventures he
went through on the way.
Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
Tel.: (36-1) 505-4660
E-mail: aron.zoldy@instytutpolski.org
www.polinst.hu
A tavalyi díszvendég után idén másodszor jelenntek meg együtt, közös standon a
visegrádi
országok.
A
könyvbemutatókön,
dedikálásokon
és
kerekasztalbeszélgetéseken ismét a cseh, lengyel és szlovák irodalom krémjével
találkozhat a közönség. Friss könyvek, aktuális témák, izgalmas beszélgetések. A Cseh
Centrum, a Lengyel Intézet és a Szlovák Intézet mindenkit szeretettel vár. Olvassuk
egymást!
After last year's guest of honour presentation, the Visegrad Countries band together
again on a joint stand to introduce readers to the cream of Czech, Polish and
Slovakian literature through book presentations, book signings and round table
discussions. New releases, current topics, exciting discussion. The Czech Centrum, the
Polish Institute and the Slovakian Institute welcomes all of you. Let's read each other!
Libra Books Kft.
1085 Budapest, Kölcsey u. 2.
Tel.: (36-1) 267-5777
Fax: (36-1) 483-0660
E-mail: info@librabooks.hu

www.nyelvkonyvbolt.hu
A Libra Books Kft. fő profilja a nyelvkönyvek és idegennyelvű könyvek forgalmazása,
de a kottákra és zenei könyvekre specializálódott Liszt Ferenc Zeneműbolt is a
cégcsoport része. Budapesten, a VIII. kerületi Kölcsey utca 1. és 2. szám alatti
üzleteinkben várjuk vásárlóinkat hétköznap 09.00-19.00 óráig, szombaton 09.00-14.00
óráig.
Libra Books' main profile is to distribute language learning books and foreign
language titles, but they are also offering sheet music and other books related to
music via Liszt Ferenc Zeneműbolt. Opening hours of the shop at Kölcsey Str. 1-2. in
the 8th district are 8.00-19.00 from Monday to Friday and 09.00-14.00 on Saturdays.
Libri Kiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: info@librikiado.hu
www.librikiado.hu
A Libri Kiadó 2011-es alapítása óta a magyar könyvkiadás meghatározó szereplője.
Nyitott profiljával a magyar- és nemzetközi irodalom mellett szórakoztató
irodalommal és ismeretterjesztő könyvek kiadásával is foglalkozik, különös figyelmet
fordítva a jelenkor társadalmi jelenségeire és problémáira. Az önismereti,
pszichológiai és történelmi művek kitüntetett szerephez jutnak a kiadó kínálatában.
Since its founding in 2011 Libri is an important player in the Hungarian book industry. It
has an open publishing profile, which includes both Hungarian and foreign literature,
and also popular fiction and non-fiction. Its main focus is on various contemporary
social phenomena, and it has several books to offer on self awareness, psychology
and history.
Libri Könyvesboltok
1066, Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-20) 665-6463
E-mail: tamasi.szilvia@libribookline.com
www.libri.hu
Keresse fel a Libri Könyvesboltokat a könyvfesztiválon is, a Millenáris udvarán!
Ismerkedjen meg a Libri irodalmi díjak 10 döntős kötetével, és szavazzon Ön is a
kedvencére, hiszen a Libri irodalmi közönségdíjat az a szerző veheti át idén
májusban, akinek a könyve az olvasók körében a legnépszerűbb volt. A döntős
könyvekről és a díjakról itt talál bővebb információt: libri.hu/irodalmi_dij
Come visit Libri at the book festival, in the park of Millenáris. You can check out the
10 finalists of the Libri Literary Prize and vote for your favourite: the winner will be tha
author whose book was the most popular amongst readers. More about the
nominees at www.libri.hu/irodalmi-dij.

Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel./fax: (36-1) 254-0252
E-mail: titkarsag@librotrade.hu
www.librotrade.hu
A Librotrade Kft. Magyarország egyik legnagyobb könyv- és folyóirat importőre és
hazai forgalmazója. Vállal idegen nyelvű könyv- és folyóirat beszerzést. Angol,
német, francia, olasz és spanyol nyelven szépirodalmi művek, nyelvkönyvek, szótárak
és ismeretterjesztő kiadványok széles választékát tartja állandó készleten. Az Oxford
University Press magyarországi forgalmazója.
One of the largest Hungarian importers and distributors of books, newspapers and
periodicals, Librotrade undertakes the acquisition of books and periodicals
from abroad and stocks a wide selection of literary works, language learning books,
dictionaries and educational books in English, German, French, Italian and
Spanish permanently. Librotrade is the sole Hungarian distributor of Oxford University
Press.
Lingea Kft.
2900 Komárom, Mártírok útja 97.
Tel.: (36-20)-357-8516
E-mail: info@lingea.hu
www.lingea.hu
Kiadványaink egy része idegen nyelvekbe nyújt betekintést, útikönyveink pedig a
legszebb városokba és vidékekre kalauzolják olvasóinkat. Társalgási kézikönyveink
remek társak lehetnek az utazások alkalmával vagy az adott nyelvvel való
ismerkedés során. Ügyes szótáraink és nyelvtani áttakintéseink a nyelvtanulást segítik.
Some of Lingea's books are for readers to familiarize themselves with foreign
languages, and some are travel guides introducing the most beautiful cities and
landscapes. Their conversation primers are perfect to use while travelling, or just
getting to know a new language. They also offer dictionaries and grammar guides to
facilitate the language learning process.

Lilium Aurum spol. s.r.o.
929 01 Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Galantská 258/2F, Slovakia
Tel.: (421) 31-5529028
E-mail: marketing@liliumaurum.sk
www.liliumaurum.sk
Líra Könyv Zrt.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.

Tel.: (36-1) 210-9600
Infovonal: (36-40) 365-879
E-mail: lira@lira.hu
www.lira.hu
A Líra csoport a magyar könyvpiac egyik legfontosabb szereplője. Törzsvásárlóinknak
7% kedvezményt biztosítunk országszerte közel 70 könyvesboltunkban, valamint akár
27% engedményt a lira.hu online áruházban, és megkapják a Líra Könyvklub
magazint. Kiadói csoportunkhoz tartozik a Magvető, a Corvina, az Athenaeum
Kiadó, a Rózsavölgyi és Társa, a Manó, a Menő és a Szépmíves Könyvek és a General
Press.
Magistra Könyvkiadó
1126 Budapest, Orbánhegyi út 3.
Tel.: (36-20) 381-9059
E-mail: ugyvezeto@magistrakiado.hu
www.magistrakiado.hu
A 2016-ban alapított Magistra Kiadó fő profilja színvonalas történelmi regények
kiadása. 2017-ben indult máris sikeres „Monarchia Krimik” sorozatunk, amelynek
keretében rangos szekzőknek az Osztrák-Magyar Monarchiában játszódó bűnügyi
regényeit jelentetjük meg.
Establishen in 2016, Magistra's main profile is the publishing of quality historical ficton.
Their popular series Monarchia Krimik, started in 2017, contains a number of crime
fiction titles set in the "golden age" of the Austro-Hungarian Empire, written by wellknown authors.
Magvető Kiadó
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5020
E-mail: magveto.kiado@lira.hu
www.magveto.hu
A Magvető Kiadó a kortárs és klasszikus irodalom legjelentősebb műhelye. Szerzői
közé tartozik Bartis Attila, Bodor Ádám, Darvasi László, Dragomán György, Esterházy
Péter, Gabriel García Márquez, Grecsó Krisztián, Michel Houllebecq, Kertész Imre,
Krasznahorkai László, Ottlik Géza, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Spiró György,
Szerb Antal, Tóth Krisztina, Ljudmila Ulickaja és Závada Pál is.
Magvető is the most important workshop of classic and contemporary Hungarian
literature. Titles include the works of Bartis Attila, Bodor Ádám, Darvasi László,
Dragomán György, Esterházy Péter, Gabriel García Márquez, Grecsó Krisztián, Michel
Houllebecq, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Ottlik Géza, Parti Nagy Lajos,
Rakovszky Zsuzsa, Spiró György, Szerb Antal, Tóth Krisztina, Lyudmila Ulitskaya and
Závada Pál.
Magyar Bibliatársulat Alapítvány

1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (36-1) 209-3033
E-mail: info@bibliatarsulat.hu
www.bibliatarsulat.hu
Az MBTA 69 éve gondozza a magyar nyelvű Biblia szövegét. Felel az 1908-as revideált
Károli Biblia és a revideált protestáns új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegének
terjesztéséért és népszerűsítéséért. Elérhető áron, formátumban és érthető mai
magyar nyelven kívánja terjeszteni a Szentírást. Adománygyűjtő akcióival ingyenes
bibliaosztások költségeit fedezi. Az MBTA a United Bible Societies tagja.
The Hungarian Bible Society Foundation has been tending to the text of the
Hungarian Bible for 69 years and is responsible for the new Protestant translation of
the Bible and the revised text of the Károli Bible. HBSF wishes to distribute the Holy
Scripture in an accessible language and format and at an affordable price. Its
regular fundraising events serve to cover the expenses of handing out free Bibles to
those in need. MBTA is a member of the United Bible Societies.
Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége (MKÉSZ)
1131 Budapest, Kucsma u. 5.
Tel: (36-70) 456-1428
E-mail: info@mkesz.hu
www.mkesz.hu
A Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetségének célja a hatékony kiadói
érdekképviselet. Standunkon tagjaink közül 16 kiadó (Angry Cat, Assimil, BBS-Info,
Coldwell, Frigoria, G-ADAM, Garbo, Hibernia, Kalliopé, Magistra, Minerva, T.Bálint,
Táltoskönyvek, Tudatos Lépés, Ursus Libris, Vad Virágok) kínál minden korosztály és
minden érdeklődési kör számára színvonalas kiadványokat.
Hungarian Publishers Alliance aims to actively protect the interests of publishers. On
their stand they are presenting the books of 16 of their members: Angry Cat, Assimil,
BBS-Info, Coldwell, Frigoria, G-ADAM, Garbo, Hibernia, Kalliopé, Magistra, Minerva,
T.Bálint, Táltoskönyvek, Tudatos Lépés, Ursus Libris and Vad Virágok Publishings.
Quality titels for all ages, on all kinds of topics.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: (36-1) 311-8634
E-mail: mke@oszk.hu; Bakos.Klara@uni-nke.hu
http://mke.info.hu
A 83 éves múltra visszatekintő egyesület az egyik legrégebben működő
magyarországi civil szervezet, amely kezdettől fogva sikeresen vesz részt a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon. Nagytermi programjai mellett a Könyvtáros Klub
rendezvényei elsősorban a könyvtárosok és a kiadók közötti kapcsolatok elmélyítését
szolgálják. Ugyanitt aktuális könyvtári kérdésekről is információt kaphatnak az
érdeklődők.

83 years old Association of Hungarian Librarians is one of the oldest civil organizations
in Hungary. It has been participating in the International Book Festival Budapest for
years. Besides its programmes for the general public, it focuses on events held in the
Librarians’ Club, meant to intensify relations between librarians and publishers. They
also provide information on the latest topics of interests of library studies.
Magyar Műfordítók Egyesülete
1122 Budapest, Székács u. 9a.
Tel.: (36-20) 585-0094
E-mail: papolczy.peter@fornax.hu
www.muforditok.hu
Magyar Napló Kiadó
1092 Budapest, Ferenc körút 14. (4-es kapucsengő)
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77.
Tel.: (36-1) 413-6672
E-mail: info@magyarnaplo.hu
www.magyarnaplo.hu
Kiadónk a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. Havonta
jelentetjük meg a Magyar Napló folyóiratot. Ezen kívül szépirodalmi, történelmi,
néprajzi, szociográfiai könyveket adunk ki. Az év novellái és Az év versei című
antológiák mellett kimagaslóak szépirodalmi sorozataink. Friss trilógiánk A századelő
irodalma: 16 év termése 400 szerzőtől.
Our publisher is a side organization of the Hungarian Writers’ Association. We publish
the periodical Magyar Napló (Hungarian Diary) as well as literary fiction and books
on history, ethnography and sociology. Our representative anthologies, Az év versei
and Az év novellái are our most important publications. Our new trilogy of
anthologies are A századelő irodalma: 16 év termése 400 szerzőtől.
Magyar Narancs
1094 Budapest, Páva u. 8.
Tel.: (36-1) 219-0862
Fax: (36-1) 219-0863
E-mail: narancsonline@narancs.hu
www.magyarnarancs.hu
Magyarországi Bahá’i Közösség
1053 Budapest. Ferenciek tere 3.
Tel.: (36-1) 266-4004
E-mail: nsa@bahai.hu
www.bahai.hu
"A világ jobbulása tiszta és nemes cselekedeteken, dicséretreméltó és helyes
viselkedésen keresztül érhető el." A Magyarországi Bahá’í Közösség könyvei számos
témát tárgyalnak az egyén, lélek és társadalom témakörében, és választ adnak arra,

hogy mi ösztönözhet valakit az emberiség egysége és békéje ügyének szakadatlan
szolgálatára, miként lehet a világot jobbá tenni, és miért hisznek a bahá’í-ok az
emberiség ragyogó jövőjében, és kicsoda Bahá’u’lláh, és miként fektette le egy új,
egyetemes világrend alapjait. „Minden ember azért teremtetett, hogy egy
folytonosan fejlődő civilizációt előmozdítson.”
“The betterment of the world can be accomplished through pure and goodly deeds
and through commendable and seemly conduct.” The books of Hungarian Bahá'i
Society discuss many topics relating to people, spirit and society. What moves
people to dedicate their lives trying to create unity and peace for humanity? How
can we make the world a better place? Why do bahá'is believe in a bright future?
Who is Bahá’u’lláh, and how did he laid out the foundations of a new, universal
order? " All men have been created to carry forward an ever-advancing civilization."
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: (36-1) 224-67-00
E-mail: titkarsag@btk.mta.hu
www.btk.mta.hu
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – mely 2017-től új helyen, a Humán
Tudományok
Kutatóházában
működik
tovább
–hét
intézet
(filozófiai,
irodalomtudományi,
művészettörténeti,
néprajzi,
régészeti,
zenetudományi
történettudományi) összevonásával jött létre 2012-ben. Egyik Fő feladata a legújabb
kutatási eredmények közvetítése, melynek keretében évente számos kiadványt és
folyóiratot jelentet meg.
Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences was
founded in 2012 by centralizing seven smaller institutes (for philosophy, literature,
cultural history, ethnology, archeology, music and history) and moved to te Humán
Tudományok Kutatóháza in 2017. One of its main goals is to relay the latest results of
research to the public by releasing a good number of publications and periodicals
each year.
Manó Könyvek Kiadó Kft.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411 2420
E-mail: manokonyvek@lira.hu
www.manokonyvek.hu
A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minőségi, de mindenki számára
elérhető gyerekkönyvek kiadása. A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól,
színezőktől és fürdős könyvektől a mesegyűjteményeken, ismeretterjesztő sorozatokon
és első olvasókon át a kiskamaszoknak szóló regényekig számos igényes kiadvánnyal
van jelen a piacon.
Established in 2004, Manó Könyvek considers its mission publishing quality, yet
affordable children's books. From foldouts, booklets, colouring books and bath books

for the youngest to story-books, educational book series and first readers and even
to youth novels, Manó Könyvek offers many quality works.
Menő Könyvek Kiadó Kft.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411 2420
E-mail: menokonyvek@lira.hu
www.menokonyvek.hu
A Menő Könyvek a Líra csoport ifjúsági könyvkiadója, a Manó Könyvek imprintje.
Küldetése a tizenkét éven felülieknek szóló, változatos tematikájú, de igényes és
szórakoztató regények megjelentetése.
Menő Könyvek, the newest youth literature imprint of Manó Könyvek is offering
carefully selected, entertaining books on many different topics for kids above 12
years of age.
Maxim Könyvkiadó Kft.
6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H.
Tel.: (36-62) 551-100
Fax: (36-62) 548-443
E-mail: info@maxim.co.hu
www.olvas.hu
Kiadónk általános és középiskolai segédtankönyveket, nyelvkönyveket,
illetve
regényeket kínál. Nyelvkönyveink a különböző nyelvvizsgákra és az idegen nyelvi
érettségire való felkészülést segítik. Dream válogatás nevű sorozatunkban ifjúsági
regényeket adunk ki. A Mont Blanc válogatás tagjai a felnőtt olvasóknak szóló
szépirodalmi és szórakoztató irodalmi művek.
We offer primary and secondary school textbooks, language learning books and
novels. Our language learning book helps to prepare for high scool and state exams.
We publish youth fiction under the label Dream Selections (Dream válogatás) and
literary and popular fiction for adults under Mont Blanc Selections (Mont Blanc
válogatás).
Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.
1066 Budapest, Jókai utca 6.
Tel.: (36-1) 489-8891
E-mail: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
www.mezogazdakiado.hu
Szakkönyvek kiadása és értékesítése.
Kereskedelem:
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: (36-1)-489-8891
Publishing and distribution of profession-specific books.

Distribution:
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: +36-1-489-8891
E-mail: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
www.mezogazdakiado.hu
Mojzer Kiadó Kft.
2016 Leányfalu, Sasülés u. 22.
E-mail: dalkom@t-online.hu
www.hangoskonyvklub.hu
Már olyan nagy gondolkodók, mint Goethe vagy Lessing is úgy vélték, hogy az írott
és nyomtatott irodalom mellett a beszélt, illetve elmondott irodalom is nagy
fontossággal bír. Korunk „hangos” könyve finom zene és az emberi hang a hangszer,
amely a szöveget alkotó módon interpretálja és megszólaltatja.
Even thinkers as big as Goethe and Lessing reckoned that not just the written but
spoken literature is also of great importance. The audio book of our days is fine music
and the instrument is the human voice that performs and interprets the text in a
creative manner.
Móra Kiadó Zrt.
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Tel.: (36-1) 320-4740
Fax: (36-1) 320-5382
E-mail: mora@mora.hu
www.mora.hu
A Móra Könyvkiadó családtag, 65 éve a gyermek- és ifjúsági irodalom, a
gyermekkultúra értékőrző és értékteremtő szellemi műhelye. Minden korosztálynak
kínál tartalmas, érdekes és szórakoztató, kortárs és klasszikus, hazai és külföldi,
szépirodalmi és ismeretterjesztő alkotásokat. 2012-ben a Csimotával, az egyik
legprogresszívebb gyermekkönyvkiadóval létrehozta a Móra Kiadói Csoportot,
amelyhez a Cerkabella, a Két Egér Könyvek és a Berger Kiadó is csatlakozott.
In the last 65 years Móra Publishing – the prime intellectual workshop of Hungarian
children's and youth literature and youth culture – became family to many readers. It
offers rich, interesting, entertaining works of literary fiction and popular science –
classical and contemporary, Hungarian and foreign. In 2012 Móra and Csimota
Publiching, one of the most progressive publishers of children's literature, established
Móra Publishing Group. Later they were joined by Cerkabella Books, Két Egér Books
and Berger Books.
Múlt és Jövő Kiadó
1024 Budapest, Keleti K. u. 16. II/3.
Tel.: (36-1) 316-7019
E-mail: mandj@multesjovo.hu

A Múlt és Jövő új könyvei: Heller Ágnes: Filozófiatörténet gólyáknak – Újkor; Soós
Magda: Szabadulók (auschwitzi versek, Dalos György utószavával); Pásztor Béla:
Összes versei; Daniel Katz: Német disznókutya; és a Múlt és Jövő 2018/1-es száma.
New books of the publisher for the festival: Ágnes Heller: Filozófiatörténet gólyáknak –
Újkor; Soós Magda: Szabadulók (poems form Auschwitz, afterword by Dalos György;
Pásztor Béla: Összes versei; Daniel Katz: Német disznókutya; Múlt és Jövő 2018/1.
(journal).
Nap Kiadó
1067 Budapest, Eötvös u. 24.
Tel./fax: (36-70) 338-3683
E-mail: napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu
Az idén 25 éves Nap Kiadó fő tevékenységi köre változatlanul a magas igényű
ismeretterjesztés a magyar irodalom-, a magyar nyelv-, a történelem- és
néprajztudomány köréből. Új fesztiválkönyveink – immár megszokottan – a Magyar
esszék sorozatból valók: Kiss Gy. Csaba, Sárközy Péter és Szörényi László a szerzők.
Nap Publishing is turning 25 this year. Their main goal is still the promotion of
knowledge about literature, Hungarian language, history and ethnology. Authors of
the new books of the series Magyar Esszék, debuting at the festival: Kiss Gy. Csaba,
Sárközy Péter and Szörényi László.
Nap Kiadó spol. s.r.o.
929 01 Dunajska Streda/Dunaszerdahely, Korzu Bélu Bartóka 790/4, Slovakia
Tel.: (421) 903 445816
E-mail: sun@parameter.sk
Napraforgó Könyvkiadó
1047 Budapest, Baross u. 91-95.
Tel.: (36-1) 272-1313
Fax: (36-1) 272-1312
E-mail: napraforgo@napraforgokiado.hu
www.napraforgokiado.hu
A Napraforgó Könyvkiadó 2005 óta kínál színvonalas gyermekkönyveket a 0-12 éves
korosztály számára. A babakönyvek, kifestők, készségfejlesztő és ismeretterjesztő
kötetek mellett az olvasóvá nevelést segítő, olvasásra szoktató sorozatokkal,
készségfejlesztő kiadványokkal, sőt, felnőtteknek szóló szakácskönyvekkel is várjuk
olvasóinkat.
Napraforgó is offering high quality chlidren's books fot kids aged 0-12 since 2005.
Amongst their books are baby books, colouring books, early learning books, popular
science titles and other books and series to aid kids so they can grow up to be
readers.

Napvilág Kiadó
1039 Budapest, Attila utca 88.
Tel.: (36-1) 311-4866. 301-0577
E-mail: kereskedelem@napvilagkiado.hu
www.napvilagkiado.eu
A kiadó fő profilja a jelenkortörténeti kutatások eredményeinek (monográfiák,
dokumentumkötetek, forráskiadványok) publikálása, de figyelme kiterjed a
társadalomtudományok más területeire is (politológia, szociológia, jogtudományok,
filozófia). Részt vállal a felsőoktatás szakkönyvigényének kielégítésében; sorozataiban
a legújabb hazai és külföldi tudományos eredményeket teszi közzé.
Napvilág Kiadó’s main profile is the publication of research on contemporary history
(monographs, source publications). In addition, the company publishes books from
other areas of social sciences (political science, sociology, law, etc.). Napvilág is also
present in the market of textbooks for higher education; its series contain the latest
results in social sciences both in Hungary and aboard.
New Era Publications International ApS
Smedeland 20,
DK-2600 Glostrup
Denmark
Tel.: (00-45) 3373-6666
e-mail: tgoeldenitz@newerapub.com
www.newerapublications.com
Az amerikai szerző L. Ron Hubbard művei. Önsegítés, személyes fejlődés.
The works of US author L. Ron Hubbard. Self-help, personal development.
NHK Naphegy Könyvkiadó
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: (36-1) 888-9150
E-mail: marketing@kossuth.hu
www.kossuth.hu
Újdonságokkal vár idén is a Naphegy Kiadó. Nagy kedvezmények, vicces játékok,
szórakoztató programok. A Kossuth Kiadói csoport tagjaként kínálatunk jelentősen
kibővült, de mi a régiek vagyunk. Szeretettel várunk!
Naphegy Publishing has many new titles to offer to readers. Great discounts, fun
games, and entertainment! The number of our titles may have been broadened
since our joining with Kossuth Publishing Group, but we are still the same. Come and
visit us!
Noran Libro Kiadó
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: (36 20) 947-1363, (36 20) 947-1220

E-mail: kiado@noranlibro.hu
www.noranlibro.hu
A 2009-ben alapított Noran Libro a Kossuth Kiadói csoport tagja. Elsősorban kortárs és
klasszikus magyar és külföldi szépirodalmat ad ki, de van egy jelentős
társadalomtudományi sorozata is.
Established in 2009, Noran Libro is a member of Kossuth Publishing Group. It mainly
publishes Hungarian and foreign fine lierature, both classical and contemporary.
Besides these titles, it also has a major social sciences line.
NOVUM PUBLISHING
1072 Budapest, Rákóczi út 42.
Tel.: (36 1)327 4288
E-mail: kiado@novumpublishing.hu
www.novumpublishing.hu
Az ausztriai székhelyű, idén 20. jubileumát ünneplő Novum Publishing Európa többi
országában is képviselteti magát. Kiadói programjában megtalálhatók magyar,
német, angol, spanyol, holland nyelvű könyvek. Többszörösen kitüntetett, különféle
partneri modelljét kínálja a már ismert íróknak és az irodalom területén most debütáló
szerzőknek.
Novum Publishing is an Austria-based publisher of 20 years, with agencies in several
European cities. It publishes book in Hungarian, German, English, Spanish and Dutch.
Its multiple-award winner partnership model is perfect for both established authors
and debuting writers.
Országos Széchényi Könyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Tel.: (36-1) 224-3878
E-mail: kiadvanytar@oszk.hu
www.oszk.hu
Az OSZK kiadói politikájának középpontjában tudományos és ismeretterjesztő
kiadványokat kínálunk az irodalom-, színház-, térkép- és zenetörténet,
művelődéstörténet, a történettudomány és a könyvtártudományok területéről.
Évente mintegy 25-30 kiadványt jelentetünk meg gazdag gyűjteményeinkre építve,
melyeket önállóan vagy neves hazai és külföldi kiadókkal együttműködve tárunk
olvasóink elé.
OSZK focuses on offerin academic and popular science titles on literature, theatre,
cartography, music history, cultural history, library science and history. Based on their
extensive collections, they publish about 25-30 books in a year in cooperation with
prominent Hungarian and international publishing houses.

Országgyűlés Hivatala
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: (36-1) 441 40 00

E-mail: ktk@parlament.hu; idegenforgalom@parlament.hu
www.parlament.hu
Osztrák Kulturális Fórum
1068 Budapest, Benczúr u. 16.
Tel.: (36-1) 413-3590
E-mail: budapest-kf@bmeia.gv.at
www.okfbudapest.hu
Az Osztrák Kulturális Fórum Budapest (OKF Budapest) Ausztria kulturális intézete
Magyarországon. Az intézmény kulturális rendezvények szervezésével kívánja
elősegíteni a Magyarország és Ausztria közötti kulturális kapcsolatok fejlődését. Az
OKF Budapest zenei, irodalmi, képzőművészeti, filmes programokat, tanácskozásokat
és beszélgetéseket szervez és támogat.
Austrian Cultural Forum Budapest (OKF Budapest) is Austria’s institution of culture in
Hungary. Our purpose is to strengthen the cultural relationship between Hungary and
Austria. OKF Budapest is organizing and funding music and art events, film
screenings, discussions and conferences.
Oxford University Press
1113 Budapest, Nagyszőlős u. 11-15.
Tel.: (36-1) 372-0167
E-mail: info.hungary@oup.com
www.oup.hu
Oxford University Press Könyvesbolt
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.
Tel.: (36-1) 318-8633
E-mail: info@oupbooks.hu
www.oupbooks.hu
Az Oxford University Press a nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi kiadó
legújabb angol nyelvkönyveivel, szótáraival, nyelvtankönyveivel, könnyített
olvasmányaival, digitális tananyagaival és egyéb nyelvoktatási segédanyagaival,
valamint a magyarországi nyelvtanulóknak készült újdonságaival várja a kedves
látogatókat.
Oxford University Press is offering the latest English language learning books,
dictionaries, grammar guides, graded readers and digital materials as well as new
titles aimed especially at Hungarian learners of English.
Palatinus Kiadó
7623 Pécs, Köztársaság tér 2.
Tel.: (36-70) 410-9873
E-mail: info@palatinuskiado.hu
www.palatinuskiado.hu

A Palatinus Kiadó a klasszikus és a kortárs magyar irodalom jeles képviselőinek
munkáit gondozza. A kiadó profiljához tartozott folyamatosan fiatal szerzők
"bevezetése az irodalomba". Ugyancsak a Palatinus adja ki sorozatban a nagy
magyar orientalista, Stein Aurél műveit.
Palatinus brings the readers together with the great names in contemporary and
classic Hungarian literature. Palatinus is continously seeking to indroduce new, young
talents to the reading public. It also publishes the writings of the notable Hungarian
orientalist, Stein Aurél.
Palesztin Állam Nagykövetsége
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 120.
Tel.: (36-1) 326-0340
Fax: (36-1) 326-0341
E-mail: embassy@palestinemb.hu
A Palesztin Kulturális Minisztérium, valamint a Palesztin Állam Magyarországi
Nagykövetsége szeretettel vár minden kedves érdeklődőt standjánál, ahol
megismerheti Palesztina kultúráját, történelmi és turisztikai látványosságait.
Ministry of Culture of Palestine and the Embassy of Palestine in Budapest welcomes
all visitors at their stand where you can get introduced to the culture of Palestine as
well as its historic and touristic sigths.
Park Könyvkiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
E-mail: info@parkkiado.hu
www.parkkiado.hu
Az idén 30 éve alapított Park Könyvkiadó népszerűsége sokszínű témaválasztásának
köszönhető. A pszichológia, gasztronómia, történelem, természettudományok, zene
és szépirodalom iránt érdeklődők egyaránt válogathatnak kínálatunkból.
Legkedveltebb szerzőink többek között Jamie Oliver, Roman Gary/Émile Ajar, Donna
Tartt, Irvin D. Yalom, Elena Ferrante, valamint a Nobel-díjasaink, Alice Munro és Toni
Morrison.
Turning 30 years old this year, Park Publishing's popularity can be put down to its
broad range of topics: friends of psychology, gastronomy, history, natural sciences,
music and literature can all find interesting titles here. Park Publishing's most popular
authors are Jamie Oliver, Romaine Gary/Émile Ajar, Donna Tartt, Irvin D. Yalom, Elena
Ferrante and Nobel Prize winners Alice Munro and Toni Morrison.
Partvonal Könyvkiadó
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411-2418
E-mail: partvonal@lira.hu
www.parkkiado.hu

A 2018-as év első regénye a Tom Clancy-rajongók legnagyobb örömére a Köztünk
az áruló. A Partvonal Kiadó könyvei a minőségi szórakoztatás mellett továbbra is a
könnyed ismeretterjesztést szolgálják. Újabb címekkel bővül a baba-mama
sorozatunk, és idén is fontos témáink között szerepel a gyereknevelés és az
egészséges életmód.
Much to the pleasure of the fans of Tom Clancy, Partvonal's first book in 2018 is the
Hungarian edition of Support and Defend. The publishing house aims to entertain
and to offer new ideas to learn. Several new non-fiction tiTles are coming this year on
healthy living and parenting. New titles can be expected in the publishing house's
baby advice book series.
Petőfi Irodalmi Múzeum
1053 Budapest, Károlyi u. 16.
Tel.: (36-1) 317-3611
Fax: (36-1) 317-1722
E-mail: muzeuminf@pim.hu
www.pim.hu
Petőfi Irodalmi Múzeum / PIM – több mint múzeum, minden, ami irodalom! A szó, a
hang és a kép múzeuma. A kortárs irodalom találkozóhelye. Amit kínálunk:
tudományos könyvek, albumok, CD-k és katalógusok, múzeumpedagógiai
foglalkoztató
füzetek,
írói
képeslapsorozatok,
jegyzetfüzetek
és
egyéb
ajándéktárgyak irodalmi töltettel.
Petőfi Museum of Literature (PIM) is more than a museum, it is everything that is in
connection with literature! A museum of words, sounds and images, the meeting
point of contemporary literature. We offer academic titles, albums, CDs and
catalogues as well as popular science activity booklets for children, several postcard
series on writers, notebooks and other gift items, all with a hint of literature.
Phoenix Polgári Társulás
831 06 Bratislava / Pozsony, Pri Sajbach 14/A, Szlovákia
Tel.: (421) 918 619-422
E-mail: info@phoenix-ngo.sk
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
831 06 Bratislava / Pozsony, Rajska 15., Szlovákia
Tel.: (421) 910 995-323
E-mail: pozsonyikifli@pozsonykifli.sk
www.pozsonyikifli.sk
Pozsonyi Pagony
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a
Tel.: (36-1) 411-1527
E-mail: kiado@pagony.hu
www.pagony.hu

A Pagony és a Tilos az Á kiadóként csakúgy, mint könyvesboltként a minőségi
gyerekkultúra híve. Célunk, hogy a 0-18 éves korosztály kezébe igényes kortárs
szövegek és illusztrációk kerüljenek. Jelmondatunk is éppen ezért: „Nagyra tartjuk a
kicsiket!” Büszkék vagyunk rá, hogy az utóbbi tíz évben hétszer is Pagony-könyv
nyerte el az IBBY Év Gyerekkönyve Díját.
Pozsonyi Pagony and Tilos az Á are publishers and distributors of quality children’s
and youth literature. Our goal is to provide selected contemporary books and
illustrations to everyone between 0-18 years of ageThis is why our motto is: "We value
best the smallest". We are proud that 7 times in the last 10 years one of Pagony's
books won the IBBY Best Children’s Book Award.
Publio Szerzői Könyvkiadás
9178 Hédervár, Kont István utca 2.
Tel: (+36-70) 416 2826
E-mail: info@publio.hu
www.publio.hu
Publio Kiadó azért jött létre, hogy mindenki számára megnyissa a szerzővé válás útját.
Támogatást nyújt abban, hogy bárki létrehozza könyveit, széles ismertségre,
méltányos szerzői honoráriumra tegyen szert.
Publio was founded to give everyone a chance to become an author. Publio
supports people to be able to publish and promote their work and to collect
reasonable royalties.
Regélő Múlt Polgári Társulás
938 35 Dubno / Dobfenek 8., Szlovákia
Tel.: (421) 905 466-271
Romania – Ministry of Culture
Bd. Unirii, 22, 030833, Sector 3, Bucharest
Tel./fax: (40-21) 224-3689
E-mail: alexandru.popescu@cultura.ro
www.cultura.ro
A Román Kulturális Minisztérium szervezi Románia nemzeti standjait a nemzetközi
könyvvásárokon. Támogatja a fontosabb szakmai szereplők nemzetközi
megjelenését, a könyvkiadóktól kezdve az ismert szerzőkig, az új, érdekes címeket
kereső fordítóktól a forgalmazókig, akik minden piaci igény kielégítésére törekszenek.
Ministry of Culture of Romania organizes the national stand at the most important
international book fairs worldwide. Its presence ensures the promotion of all the
relevant actors in the national publishing field, from the publishers in question to the
reputed authors, from the translators interested in discovering new titles, to the
distributors who make sure that every need of the market is met.

Rózsavölgyi és Társa Kiadó
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411-2419
Fax: (36-1) 318-4410
E-mail: rozsavolgyi.kiado@lira.hu
www.rozsavolgyi.hu
Saxum Kiadó
1134 Budapest, Szabolcs u. 4.
Tel./fax: (36-1) 237-0659
E-mail: info@saxumkiado.hu
www.saxumkiado.hu
A kiadó 1995-ben alakult, munkatársai a könyvszakmában sokéves, évtizedes
gyakorlattal rendelkeznek. Sikeres szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket, valamint
összefoglaló jellegű kézikönyveket jelentet meg. Szerzőik többek között: Popper
Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás.
Saxum was established in 1995. Its team consists of professionals with many years of
experience. Saxum publishes popular literary fiction and popular science books as
well as compendiums and handbooks. Its authors include Popper Péter, Ranschburg
Jenő and Vekerdy Tamás.
Scolar Kiadó
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel./fax: (36-1) 466-7648
E-mail: scolar@scolar.hu
www.scolar.hu
Nyiss fel egy könyvünket, és meglátod, kik vagyunk! Független, a határokat
feszegető könyvművesek, akik hisznek abban, hogy munkájukkal egyszerre vizuális és
intellektuális
örömet szereznek.
1994-ben
alapított
kiadónkat
a
saját
értékrendszerünkön alapuló döntések tették az ország egyik vezető műhelyévé.
Termékeink között szépirodalmi kiadványok, gyerekkönyvek és tudományos könyvek
is találhatók.
If you open a book published by Scolar, you will see who they are. Independent
publishers constantly pushing boundaries, believing that the result of their work is
meant to be both intellectually and visually pleasing. Established in 1994, Scolar
became a leading publisher of the country on its own power and by its own rules.
They publish fine literature, children's books and books on science.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága
929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Galantská 258/2F, Szlovákia
Tel.: (421) 31-5529028
E-mail: szmit@mail.t-com.sk

Svájci Nagykövetség
1143 Budapest, Stefánia út 107.
Tel.: (36-1) 460-7040
E-mail: bud.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/budapest
Széphalom Könyvműhely (Írók Alapítványa)
1097 Budapest, Lónyay u. 43. fsz. 1.
Tel.: (36-20) 533-3939
Fax: (36-1) 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu, kisasszo@freemail.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu
A Széphalom Könyvműhely 25 éve kiemelten a kortárs magyar és európai irodalom
és a magyar művelődés, bölcselet évtizedekig mellőzött alkotóinak, páldául Fáy
Ferencnek, Várkonyi Nándornak, Karácsony Sándornak a kiadója. Emellett büszkék
vagyunk Jókai Anna életműsorozatára is.
Széphalom Könyvműhely is the publisher of contemporary Hungarian and
international literary fistion as well as authors like Ferenc Fáy, Nándor Várkonyi or
Sándor Karácsony, who went unnoticed for decades. We are also the publisher of
the oeuvre of Anna Jókai.
Szépmíves Könyvek
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5019
Fax: (36-1) 318-4107
E-mail: szepmives@lira.hu
www.szepmives.hu
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria MúzeumShop
1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: (36-1) 469-7100
E-mail: info@szepmuveszeti.hu, info@mng.hu
www.szepmuveszeti.hu, www.mng.hu
Mindenünk a művészet! A MúzeumShop négy intézmény múzeumi boltja.
Megtalálhatóak vagyunk a Szépművészeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti
Galériában, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban és az óbudai Vasarely
Múzeumban. Évek óta fontosnak érezzük, hogy a múzeumi katalógusok mellett
elérhetővé tegyük a nemzetközi művészeti könyvkínálat értékes és izgalmas
újdonságait is. Ajándéktárgyaink válogatásánál és egyedi készíttetésénél
legfontosabb szempontunk a magas minőség és esztétikum.
Art is everything to us. MúzeumShop is present in four museums: teh Museum of Fine
Arts, the Hungarian National Gallery, Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts and the
Vasarely Museum of Óbuda. We consider it important to publish museum exhibition

catalogs as well as important and exciting new titles on art from the international
market. While picking and designing our souvenir items, we always aim for high
quality and aesthetic value.
Sziget Kiadó
1112 Budapest, Gulyás u. 27.
Tel./fax: (36-1) 237-0659
E-mail: info@saxumkiado.hu
www.szigetkiado.hu
Szlovák Intézet – Budapest
1088 Budapest, Rákóczi út 15.
Tel.: (36-1) 327—4000
E-mail.: balazs. hanzelik@mzv.sk; si-budapest@mzv.sk
A tavalyi díszvendég után idén másodszor jelenntek meg együtt, közös standon a
visegrádi
országok.
A
könyvbemutatókön,
dedikálásokon
és
kerekasztalbeszélgetéseken ismét a cseh, lengyel és szlovák irodalom krémjével
találkozhat a közönség. Friss könyvek, aktuális témák, izgalmas beszélgetések. A Cseh
Centrum, a Lengyel Intézet és a Szlovák Intézet mindenkit szeretettel vár. Olvassuk
egymást!
After last year's guest of honour presentation, the Visegrad Countries band together
again on a joint stand to introduce readers to the cream of Czech, Polish and
Slovakian literature through book presentations, book signings and round table
discussions. New releases, current topics, exciting discussion. The Czech Centrum, the
Polish Institute and the Slovakian Institute welcomes all of you. Let's read each other!
The Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia
Belgrade, Vlajkovićeva 3, Serbia
Tel: +381-11-3398172
E-mail: cabinet@kultura.gov.rs
www.kultura.gov.rs
A Szerb Köztársaság Kulturális Minisztériuma válogatást kínál
legfrissebb megjelenéseiből szerb, magyar és angol nyelven.

a

szerb

kiadók

The Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia presents the
selection from the latest production of the publishers for Serbia in Serbian, Hungarian
and English.
Tinta Könyvkiadó
1116 Budapest, Kiskőrös u. 10.
Tel.: (36-1) 371-0501
Fax: (36-1) 371-0502
E-mail: info@tintakiado.hu
www.tintakiado.hu

A TINTA Könyvkiadó a magyar egynyelvű szótárak, adatbázisok piacvezető
fejlesztője és kiadója. Alapvetően szakkiadó, egyedi, közel 200 könyvből álló
nyelvészeti szakkönyv sorozatával. A sikerlistákait is vezető egynyelvű szótárak és
nyelvészeti szakkönyvek mellett kiadványai között megtalálhatóak angol, német,
francia, spanyol, lengyel, finn, cseh, orosz, kínai, latin, olasz kétnyelvű kiadványok is.
Tinta Publishing is the leading developer and publisher of monolingual dictionaries
and databases. It offers nearly 200 specialis books on lingusitics. Besides unilingual
dictionaries and titles on linguistics, it also offers bilingual tomes in Hungarian and
English, German, French, Spanish, Polish, Finnish, Czech, Russian, Chinese, Latin or
Italian.
Tuan Kiadó
1062 Budapest, Andrássy út 86.
Tel.: (36-30) 212-5177
E-mail: tuan@tuan.hu
www.tuan.hu
Typotex Kiadó
1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel.: (36-1) 315-0256
E-mail: info@typotex.hu
www.typotex.hu
A Typotex Kiadó az igényes felsőoktatási tankönyvek és szakkönyvek, a minőségi
ismeretterjesztő művek és – 2012 óta – a kortárs európai szépirodalom kiadója.
Tárgykörei:
természettudomány,
matematika,
bölcseleti
tudományok,
határtudományok. Információk a honlapon: www.typotex.hu, e-könyvei saját
elektronikus kiadói felületén, a www.interkonyv.hu oldalon találhatók meg.
Knowledge, information, quality: these three things shape Typotex's business
activities. Our publications are considered authoritative works in the field of science
& popular science. We develop, manage and disseminate knowledge through
books and the Internet as the first electronic publisher in Hungary. For more
information
visit
our
homepages
&
projects:
www.typotex.hu|www.interkonyv.hu|babelmatrix.org.
Twister Média
1184 Budapest, Építő u. 13/C
Tel.: (36-1) 291 5108
E-mail: info@twister.hu
www.twister.hu
Útravaló
1024 Budapest, Ezredes utca 11.
Tel: (36-30) 360-8604

E-mail: utravalo.lapozgato@gmail.com
www.facebook.com/utravalo.lapozgato
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
24400 Zenta, Posta 18., Szerbia
Tel.: (381) 248-167-90
Fax.: (381) 248-163-90
E-mail: info@vmmi.org
www.vmmi.org
Vince Kiadó/ VINCE BOOKS Kft.
1027 Budapest, Margit krt. 64/b.
Tel.: (36-1) 375-7288
E-mail: info@vincekiado.hu
www.vincekiado.hu
A Vince Kiadó művészeti monográfiákat, albumokat, tudományos ismeretterjesztő
műveket, családi, utazási és szakácskönyveket publikál. Emellett idegen nyelvű
könyvek importjával is foglalkozunk és három könyvesboltot működtetünk.
Vince Publishing offers art monographs, popular science books, family-, travel- and
cookbooks and reference publications. Foreign langue books are also available in
one of their three bookstores.
Vörösmarty Színház – Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.
Tel.: (06-22) 512-100
E-mail: kommunikacio@vorosmartyszinhaz.hu
http://www.vorosmartyszinhaz.hu/
Xact Studio International
No-2 Modi Building, commercial complex, ashok vihar, Phase-2, Delhi- 110052 INDIA
Tel.L +911127228802
E-Mail: rahul.xact@gmail.com
www.xactbook.com
Mr Rahul Singhal, az Xact Csoport elnök-vezérigazgatója világszerte ismert
könyvkiadói szakember. Szekterülete a gyermek- és ifjúsági irodalom, óvodás kortól
fiatal felnőttkorig. Az Xact Csoport a könyvkiadás mellett kiadási jogok
értékesítésével is foglalkozik más könyvkidóknak világszerte. Katalógusában több
mint 56.000 cím található meg, 64 nyelven. A cég komplett könykiadási
szolgáltatástokat nyújt versenyképes árakon.
Mr. Rahul Singhal (CEO & President of Xact Group) is a world renowned book
publisher and packager who specializes in children's and general literature starting
from pre-school to young adults. Xact Group does co-editions and sells rights of
books to publishers all over the world. Xact books have a collection of more than

56.000 titles in 104 countries in 64 languages. The company provides complete
publishing solutions at the most competitive price in the industry.
zEtna
24400 Zenta, Kodály Zoltán u. 2., Szerbia
Tel.: (381) 63-701-4648
Fax.: (381) 24-816-390
E-mail: office@zetna.org
www.zetna.org
Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi Nonprofit Kft.
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
Tel.: (36-1) 459-5373
E-mail: info@armedia.hu
www.hmzrinyi.hu
A nagy múltú Zrínyi Kiadó ma a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetében működik. A magyar történelem, hadtörténet
még fel nem tárt rétegeibe szeretné beavatni olvasóit. A múlt nagy hadvezérei
mellett bemutatja a mai katonákat, akik helytállnak a katasztrófák elhárításában, a
külföldi missziókban, a béke garantálásában.
A publishing house of considerable history, Zrínyi Publishing now operates under HZ
Zrínyi Cartography and Communications Provider Non-Profit Ltd. Zrínyi Publishing
wishes to introduce the yet to be discovered side of Hungarian history and military
history to its readers. Besides the great strategists of the past Zrínyi Publishing also
presents today's soldiers working to prevent catastrophes, serving in foreign missions
to preserve peace.

