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A 26. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁL KIÁLLÍTÓI
*
TH
EXHIBITORS OF THE 26 INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL BUDAPEST

AB-ART
E-mail: balazsef@gmail.com

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
Olvasónk figyelmébe ajánljuk az Ab Ovo Kiadó korábbi és vadonatúj könyveit,
amelyeket a rendezvény ideje alatt 25%-os kedvezménnyel vásárolhatnak meg. A
könyveinkről, a dedikálásokról és programjainkról a www.abovo.hu és a
https://www.facebook.com/abovokiado/ site-okon találnak bővebb tájékoztatást.
All of our previous and brand new 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 – Személyes Történelem
1193 Budapest Klapka utca 26.
Tel.: (36-20) 510-1558
E-mail: konyvek@adlibrum.hu
www.adlibrum.hu, konyv.guru
Az Ad Librum kiadói csoportban az Ad Librum Kiadó riportkönyveket és pszichológiai
önsegítő könyveket, a Személyes Történelem kiadó történelmi értékű kéziratokat, a
Könyv Guru pedig szórakoztató és szépirodalmat jelentet meg.

In the Ad Librum Publisher Company, the Ad Librum publishes Interview books
and Self-Help Psychological books, the manuscripts of Personal History are
published by Személyes Történelem and the fictions belong to Könyv Guru.
Agave Könyvek Kft.
1066 Budapest, Jókai u. 16.
Tel.: (36-1) 890-9928
E-mail: info@agavekonyvek.hu
www.agavekonyvek.hu

Akkord Kiadó Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 4.
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Tel.: (36-1) 354-1365
E-mail: gabo@gabo.hu
www.gabo.hu

Alex Kiadó
8360 Keszthely Toldi Miklós u. 16. A LPH Fsz. 1.
Tel.: (36-70) 886-3977
E-mail: info@regenyeim.hu
regenyeim.hu
Különösen fordulatos, tanulságos történetek. Az el NEM lopott gyémánt, Az utolsó
fénysugár, Lélekmelegítő, Végzetes átváltozás, Lebilincselő történetek. Aki szereti a
sok izgalmat, az találni fog kedvére valót. Kalandregények, romantikus történetek és
egy monumentális fantasy sorozat! Folyamatos akciók, gyors, segítőkész kiszolgálás!
Szeretettel várjuk webáruházunkban: regenyeim.hu
Especially exciting, instructive stories. The NOT stolen diamond, The last sunshine, Soul
warming, Fatal transformation, Engaging stories. Anyone who loves a lot of
excitement will find it gripping. Adventures, romantic stories and a monumental
fantasy series! Consecutive promotions, quick, helpful service! Welcome to our
webshop: regenyeim.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.
Alföldi Printing Co is founded in 1561. It works using European standards, professional
knowledge and printing machines. Producing books and other products using offset
and digital method meets with the customer needs either in quality or in deadline
and price. Its operation can be characterised by its successful management,
professional appreciation and the satisfaction of the customers.

Anima Könyvesboltok – Kiskapu Kiadó
1134 Budapest, Csángó u. 8.
Tel.: (36-70) 370-8764
E-mail: milus.peter@animakonyv.hu
www.animakonyv.hu, http://nagyker.pult.hu
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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).

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
szerepelnek Jeff Kingston: A modern Japán kihívásai és Daniel Yergin: A küldetés
című könyvek. A Könyvfesztiválon mutatjuk be legfrissebb megjelenésünket, Henry
Kissinger nagy sikerű, Fehér házi éveim című memoárját.
The main goal of AJTK Könyvműhely – established in 2009 – is to publish selected
works of political and social sciences. Our new titles include Jeff Kingston: A modern
Japán kihívásai és Daniel Yergin: A küldetés. We present our latest title at the Book
Festival, Henry Kissinger’s memoir: Fehér házi éveim.

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), illetve a SZAKTÁRS vagyis Szakkiadók
Társulása (szaktars.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
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debut is the Szaktárs database (szaktars.hu), 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
közgyűjteményekbe, magángyűjteményekbe. Legutóbb a müncheni Lyrik
Kabinettbe.
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) 235-5039
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 nyolcvan címmel kínál olvasmányokat a szórakoztató irodalom és az
ismeretterjesztő irodalom kedvelőinek, szépirodalmi címcsoportjában a kortárs
magyar próza élvonalbeli szerzőinek életművét gondozza. Küldetésünk, hogy a
család minden tagja kezébe kínáljunk könyveket.
Tradition, spirit, romance. Athenaeum, member of Líra Publishing Group offers about
a eighty 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.

Atlantic Press Kiadó
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Tel.: (36-1) 212-2443
E-mail: atlantic.new@chello.hu
www.atlanticpress.hu
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Az Atlantic Press Kiadót 2008-ban alapította Bokor Pál. A külpolitikai újságíróként is
ismert tulajdonos főszerkesztő érdeklődési körének megfelelően a Kiadó elsősorban
ismeretterjesztő műveket jelentet meg, de a minőségelv alapján más műfajokban
(szépirodalom, történelmi regények, krimi, ifjúsági irodalom) is publikál. 2018-ban
meghirdetett női regénypályázatára 286 pályamű érkezett.
Atlantic Press Kiadó was established in 2008. Pal Bokor, the owner and editor-in-chief
is a foreign policy journalist by profession. Accordingly non-fiction is the main profile
of the publishing house, but other genres – fiction, historical novel, crime storie – are
beeing published too. In 2018 a national tender for best novel by a woman author
attracted 286 participants.
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
Mi MICSODA sorozatok – ismeretterjesztés több korosztálynak. Új sorozat: MI
MICSODA Olvasó – ismeretterjesztő könyvek önálló olvasásra. Ifjabb Tom kapitány –
tudományos ismeretek egy izgalmas kalandba szőve! Ifjúsági regények kezdő és
gyakorlott olvasóknak. LOGICO készségfejlesztő tanulójáték 3-9 éveseknek.
Foglalkoztatók, rejtvényfüzetek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Képeskönyvek a
legkisebbeknek is.
"How and why"- non-fiction titles for various age groups. New in "How and why": First
Reading - non-fiction for independent reading. The Little Major Tom - science hidden
in fascinating space adventures. Children's literature - for beginners and seasoned
readers. LOGICO learning games, ages 3-9. Activity books and quizes, ages 4-10
Picture books for our youngest readers.

Bookline
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-20) 665-6481
E-mail: gal.cintia@libribookline.com
www.bookline.hu
Az ország egyik legnagyobb könyves webáruháza idén is különleges környezetben
várja a Könyvfesztivál feltöltődni vágyó vendégeit. Keresd a Bookline Busznál a
legfrissebb könyvújdonságokat, kóstold meg kávéspecialitásainkat vagy egyszerűen
csak fújd ki magad nálunk, ha már elfáradtál a pavilonok közti sürgés-forgásban!
Are you looking for refreshments? Or just want a cozy corner, where you can take a
first look at your new books? Then make sure not to miss the Bookline Bus, one of the
most unique venues at the International Book Festival Budapest.

BOOKR Kids
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1066 Budapest, Jókai utca 6.
Tel.: (36-1) 489-8893
E-mail: info@bookrkidsl.hu
www.bookrkids.hu
A BOOKR Kids Mesetár egy könyvesboltnyi mesét kínál egyetlen alkalmazásban: a
több száz interaktív történet hidat képez a papíralapú könyvek és a digitális korba
született gyerekek között, és értékes, biztonságos tartalmat nyújt a 3-10 évesek
számára. Látogasd meg standunkat, és ismerkedj meg a BOOKR Kids Mesetárral,
amelyben több száz klasszikus és modern történetet, ajánlott olvasmányokat és
fejlesztő feladatokat találsz!
The BOOKR Kids Library offers as much stories as a bookstore in one app: With
hundreds of interactive books, we provide new possibilities for those growing up in
the digital age by bridging the gap between reading and the electronic world.
Moreover, our app provides a safe place in the digital area for children between 3
and 10 years old. Visit our stand and get to know BOOKR Kids Library which contains
lots of classical and modern stories followed by educational games.
BOOOK KIADÓ
1095 Budapest, Mester utca 87.
Tel.: (36-30) 252 1299
E-mail: info@boook.hu
www.boook.hu
A BOOOK Kiadóban mi nem a kitaposott ösvényt járjuk. Könyveinkben egyedi
módon találkozik a főzés a spiritualitással, vagy éppen az útleírás és az üzleti
tanácsadás Ázsia receptjeivel. Olvasóink mindennek köszönhetően jól tudják, hogy
készítsenek magalicazsírból zserbót, hús nélkül hurkát és az sem titok számukra,
hogyan lesz egy colstokból design asztali lámpa.
www.boook.hu
BOOOK Publishing is always willing to venture off the beaten track. In our books, we
intertwine cookingwith topics such as spirituality, travelling, or business coaching with
the recipes of Asia. Thanks to this, ourreaders know how to make cookies with the fat
of the mangalitsa pig, sausages without meat and the wayof making a desing table
lamb out of a tape measure.
www.boook.hu/en

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.
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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.

Central Kiadói Csoport Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Tel.: (36 1) 437-1480
E-mail: konyvkiadas@centralmediacsoport.hu
www.animuscentral.hu
A Central Kiadói Csoport műhelyei széles közönség számára kínálnak olvasnivalót. Az
Animus Könyvek az ismeretterjesztő és szépirodalmi művek mellett a Harry Pottersorozatról és a Skandináv krimikről ismert. A Central Könyvek a gasztronómiai és
életmódkönyveken kívül a szépirodalomra koncentrál, míg a Teknős Könyvek a
gyerekek számára kínál olvasnivalót.
The workhouses of Central Publishing Group offer reading for wide public. Animus
Books is well-known about the Harry Potter-series, scandinavian crime stories and also
literature and non-fiction. Central Books concentrate on beside gastronomy and
well-being also on literature. Teknős (Turtle) Books offers wide variety of reading for
children in all age.

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
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www.cicerokonyvstudio.hu
A Ciceró Könyvstúdió Kft. 1991-ben alakult. Profilja elsősorban a gyermek és ifjúsági
irodalom. Népszerű sorozatai: Klasszikusok fiataloknak, Klasszikusok kisebbeknek. A
klasszikus gyermekirodalom publikálása mellett a kiadó fontos célja a kortárs magyar
és külföldi ifjúsági szerzők népszerűsítése. Kedvelt kortárs szerzői többek között: Papp
Dóra, Frank Márton, Federico Moccia, Philip Pullmann, Gayle Forman, Veronica Roth.
Ciceró Könyvstúdió Ltd. was founded in 1991. Its profile is mainly children and young
adult literature. Its popular series are: Classics for Young People and Classics for
Children. Beside publishing classic children literature, Ciceró’s main interest is to
promote contemporary international and Hungarian young adult authors, such as:
Papp Dóra, Frank Márton, Federico Moccia, Philip Pullmann, Gayle Forman,
Veronica Roth.
Corvina Kiadó Kft.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411-2410
E-mail: koch.andrea@lira.hu
corvinakiado.hu
1955-ös megalakulása óta a Corvina Kiadó neve egyet jelent a minőségi
könyvkiadással, a művészet, az ismeretterjesztés (tényirodalom és a kultúrtörténet), a
nyelvkönyv, a gasztronómia, az útikönyvek és albumok mértékadó képviselője itthon
és Európa-szerte. Hagyományosan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy idegen
nyelveken is hozzáférhetővé tegye a magyar kultúra értékeit.
Corvina Kiadó publishes books on arts, history, literature, cultural history and tourism,
and also cookbooks, albums and language learning books, both in Hungarian and
foreign languages. Corvina Kiadó has been maintaining the highest standards in
publishing since 1955 and traditionally lays big emphasis on making the values of the
Hungarian culture available in foreign languages.

Cseh Centrum
1063 Budapest, Szegfű u. 4.
Tel./fax: (36-1) 462-5066
E-mail: petovska@czech.cz
http://budapest.czechcentres.cz
Idén is közös standon jelenik meg a Cseh Centrum, a Csirimojó Kiadó és a
Csodaceruza magazin, hogy bemutasa a közép- és kelet európai kortárs illusztráció
és gyermekirodalom legjavát. Gyerekfoglalkozások, aktuális témák, hiánypótló
kiadványok, magával ragadó illusztrációk, könyvbemutatók, dedikálások, izgalmas
beszélgetések magyar, cseh, szlovák és ukrán színekben.
#nemcsakkisvakond
A joint stand of the Czech Centre, Csirimojó Publishing House and Csodaceruza
magazine aims to present the best of Central and Eastern European´s children
literature and illustration. Workshops, up-to-date topics, exceptional books,
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unforgettable illustrations, book presentations, author´s dedications and exciting
meetings with Czech, Slovak and Ukrainian writers. #nemcsakkisvakond
#notjustthelittlemole
CSEMADOK Művelődési Intézete
929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Bacsákova 240/13, Szlovákia
Tel.: (421) 31 552-2478
E-mail: intezet@csemadok.sk

Cser Kiadó
1114 Budapest, Ulászló u. 8.
Tel.: (36-1) 386-9019
Fax: (36-1) 385-6684
E-mail: info@cserkiado.hu
www.cserkiado.hu
A Cser Kiadó 1994 óta működik a magyar piacon ismeretterjesztő, kreatív, kortárs
szépirodalmi és gyerekkönyvek kiadójaként. A 2019-es Könyvfesztiválra a norvég
díszvendégség alkalmából izgalmas programokkal, valamint norvég és magyar
sikerkönyvekkel készültünk, és több szerzőnk is a meghívott vendégek között van.
Cser has been publishing non-fiction, contemporary literature and children's books
since 1994 in Hungary. Since the International Book Festival's Guest of Honour is
Norway in 2019, we are bringing Norwegian bestsellers and invited several
Norwegian authors for Guest of Honour presentations.

Csimota Könyvkiadó
Számlázási cím: 1134 Budapest, Váci út 19. II. ép.
Levelezési cím: 1094 Budapest, Ferenc krt. 39. mfszt. 1.
Tel.: (36-20) 316-6671
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.

Csirimojó
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1134 Budapest, Tüzér utca 40. 2/6.
Tel.: (36-70) 935-4435
E-mail: ahoj@csirimojo.hu
www.csirimojo.hu
A Csirimojó a környező országok legprogresszívebb kiadóival együttműködve
szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy jobban megismerjük egymás (vizuális) kultúráját,
megtanítani a gyerekeket egymás tiszteletére, a fenntarthatóságra, a természet
szeretetére. Idén is gyerekfoglalkozásokkal, különleges vendégekkel és
könyvbemutatókkal várunk benneteket a Cseh Centrumnál és a Csodaceruza
magazinnal közös #nemcsakkisvakond standon!
Csirimojó Publishing House´s goal is to cooperate with the most progressive publisher
houses from neighboring countries in order to present each other´s (visual) culture, to
educate children in paying mutual respect, caring about the environment and
discovering the beauty of nature. This year again, we invite you to, together with
Czech
Centre
and
Csodaceruza
magazine,
to
our
stand
named
#nemcsakkisvakond (#notjustthelittlemole) to enjoy your time with our special guests,
workshops and book presentations.
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 65 éve gyárt és forgalmaz diafilmeket. A magyar és
világirodalom legszebb klasszikus meséi, népmesék, gyermekversek és ifjúsági
regényfeldolgozások is szerepelnek kínálatunkban. Az évtizedek során megszeretett
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mesék közül több száz cím elérhető, emellett évről évre újabb kortárs mesék
elevenednek meg diafilmen.
Diafilmgyártó has more than 65 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.

Etalon Film Kiadó
1282 Budapest Pf. 67.
1026 Budapest, Endrődi S. u. 60/a.
Tel.: (36-1) 275-0926
E-mail: kereskedelem@etalonkiado.hu
www.etalonfilm.hu
Ritka, értékes és különleges filmalkotásokat kínálunk
Régi nagy filmrendezőktől, mint Andrej Tarkovszkij, Larisza Sepityko, Elem Klimov, Ivan
Pirjev, Vlagyimir Bortko, Pavel Lungin, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Vittorio De Sica,
Akira Kuroszava, Kanet Shindo, Giacomo Campiotti
Látogasson el hozzánk és válogasson, kedvezményekkel várjuk!
We offer rare, precious and special films
Old big movie directors like: Andrej Tarkovszkij, Larisza Sepityko, Elem Klimov, Ivan
Pirjev, Vagyimir Bortko, Pavel Lungin, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Vittorio De Sica,
Akira Kuroszava, Kanet Shindo, Giacomo Campiotti…
Come and take home, welcom with disconts.

Európa Könyvkiadó
1023 Budapest, Ürömi utca 48.
Tel.: (36-1) 331-2700
E-mail: info@europakiado.hu
https://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 110-150 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 110-150 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.
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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 Kft.
1122 Budapest, Városmajor 15.
Tel.: (36-1) 212-1916
Fax: (36-1) 212-9279
E-mail: szerkesztoseg@edesviz.hu
www.edesviz.hu
Az Édesvíz Kiadó, Magyarország első ezoterikus könyvkiadója 1989-ben alakult. Azóta
több mint 1000 kötetet jelentettünk meg a test-szellem-lélek, egészséges életmód, a
természetgyógyászat, az ezotéria és a pozitív gondolkodás területén. Célunk, hogy e
témakörökből összegyűjtsük és eljuttassuk a magyar olvasókhoz a világ
legjelentősebb könyveit.
Hungary’s first publisher of esoteric books, Édesvíz Publishing was founded in 1989.
Since then we published more than 1000 books on the topics of mind-body-spirit,
healthy living, natural healing, self-help and positive thinking. Our goal is to collect
the most significant spiritual books in these categories and make them available for
all Hungarian readers.
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

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
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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
A Forum Könyvkiadó Intézet, melynek alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás,
1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és
tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű kötetek magyar nyelvű fordítását
jelentesse meg. A Könyvkiadó a kezdeti lassú kibontakozás után a jugoszláviai
magyar írók fontos szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi alkotások és
irodalmi művek alkotóháza, amely az elmúlt 60 évben a vajdasági magyarság
szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2500 címszóval gazdagította
több milliós összpéldányban.
The Forum Publishing House, whose main activity is book publishing, was founded on
8 February 1957 with the primary aim of publishing literary and scientific works, as well
as Hungarian translations of foreign-language editions. After a gradual
development, the publishing house became an important intellectual workshop of
Yugoslav Hungarian writers, the creative house of intellectual and literary works in
Hungarian language, which has enriched the intellectual repository of Vojvodina.
Hungarians with a production that could fill a library, more precisely with 2500
volumes in a total of several million editions in the past 60 years.
Főnix Könyvműhely
4220 Hajdúböszörmény, Baross Gábor tér 4.
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 Kft.
1141 Budapest, Szugló u. 117. F/1.
Tel.: (36-20) 258-1902
E-mail: comicsinvest.koncz.akos@gmail.com
www.fumax.hu
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Minőségi könyvek igényes olvasóknak – legyen az sci-fi, fantasy, thriller, ifjúsági
irodalom vagy képregény, mi arra törekszünk, hogy minden kategória
legkiemelkedőbb műveit mutathassuk be a magyar közönségnek. A 2018-ban
újraindult prémium minőségű képregény-kiadásunk (Neil Gaiman: Halál, Watchmen,
V mint Vérbosszú, Loki, Alias…) mellett legbüszkébbek aktív rajongótáborunkra
vagyunk.
Our motto is: "Selected books for selective readers."

Gabo Kiadó Kft.
1126 Budapest, Tartsay V. u. 4.
Tel.: (36-1) 354-1365
E-mail: gabo@gabo.hu
www.gabo.hu

Gabriele Kiadó A Szó/Gabriele Editorial Publishing House
5000 Szolnok, Ibolya utca 21.
Tel.: (36-20) 421-0749
E-mail: gabriele.kiado@gmail.com
www.gabriele-konyvaruhaz.com, www.gabriele-publishing.com
A könyvek nagy része Isten prófétanőjétől és követétől, Gabrielétől származik, aki
korunkban él. Isten, az Örökkévaló, több mint 40 éve beszél rajta keresztül, és mély
bepillantást nyújt minden életterülethez. Felvilágosít az egészségről és betegségről,
az evilágról és túlvilágról, az állatokkal és a természettel való kegyetlen bánásmódról,
a "keresztény" szóval való visszaélésről ...
The majority of the books emerged from the pen of the prophetess and emissary of
God in our time, Gabriele. God, the Eternal, has been speaking through her for more
than 40 years, giving deep insights into all spheres of life. Explanations about this side
of life and the beyond, about illness and health, about the abuse of animals and
nature, about the abuse of the term “Christian” and much more is given ...

Galaktika
1024 Budapest, Fény u. 2. I/4.
Tel.: (36-70) 331-6161
E-mail: terjesztes@galaktika.hu
www.galaktika.hu
Az Európa legjobb Sciense Fiction kiadójának választott Metropolis Media idén is új
fantasztikus kiadványokkal 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
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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
Az idei fesztiválra népszerű sorozataink mellett néhány igazán híres szerző egy-egy új
kötetével is jelentkezünk – így David Baldaccitól a Kiúttal és Charlotte Linktől a
Fogócskával, de az amerikai toplistákat Sandie Jones A másik nő című
pszichothrillerét is elhozzuk az olvasóknak.

Just in time for the festival, we are publishing new titles by several widely-known
authors, such as David Baldacci’s The Fix, Charlotte Link’s The Search, and we also
offer the newest psychothriller, The Other Woman, from the top of the American
bestseller lists by Sandie Jones.

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
Amint neve is sejteti, a Geopen Kiadó bolygónk rangos tollforgatóinak műveit
közvetíti magyar nyelven. Ezt a filozófiát jeleníti meg például a mind tartalmában,
mind külső megjelenésében is különleges szépirodalmi sorozata, amelyet a Kiadó
alapításának 20. évfordulójára indított útjára. A kortárs művek mellett exkluzív
kiállítású művészeti, gasztronómiai kiadványok és színvonalas gyermekkönyvek is
gazdagítják a Geopen portfólióját. Legismertebb szerzői: Murakami Haruki, John
Grisham, Robin Cook, Harper Lee, Isabel Allende, Kate Atkinson, Donna Leon, Tove
Jansson.
As its own name shows, Geopen selects from the works of contemporary world
fiction, aims to discover the work of significant and popular contemporary or young
but promising foreign authors of high literature, and to make them successful in
Hungarian book publishing. Exclusive art albums, editions of high gastronomy and
nice books for children make Geopen portfolio more colourful. Most popular
Geopen Authors: Haruki Murakami, Harper Lee, John Grisham, Robin Cook, Isabel
Allende, Kate Atkinson, Benedict Wells, Donna Leon, Tove Janson.
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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 a Német Szövetségi Köztársaság világszerte működő kulturális
intézete. A budapesti Goethe Intézetet 1988-ban alapították. Öt földrészen segítjük a
német nyelv elsajátítását és ápoljuk a nemzetközi kulturális együttműködést.
Országunk kulturális, társadalmi és politikai életének bemutatása révén átfogó képet
adunk Németországról. Kulturális és képzési programjaink ösztönzik a kultúrák közti
párbeszédet és a kulturális szerepvállalást. Elősegítik a civil társadalmi
intézményrendszer kiépülését és a globális mobilitást.
The Goethe-Institut is the cultural institute of the Federal Republic of Germany with a
global reach. Goethe-Institut Budapest was founded 1988. We promote knowledge
of the German language abroad and foster international cultural cooperation. We
convey a comprehensive image of Germany by providing information about
cultural, social and political life in our nation. Our cultural and educational
programmes encourage intercultural dialogue and enable cultural involvement.
They strengthen the development of structures in civil society and foster worldwide
mobility.
Gömör-Kishont Múzeum Egyesület
97901 Rimavska Sobota/Rimaszombat, Železničiarská 1., Slovakia
E-mail: gemamuz@gmail.com
www.gomororszag.sk

Gyémántfelhő Kiadó
1185 Budapest, Máramarossziget u. 31.
Tel.: (36-70) 678-7853
E-mail: fulopbeata@gyemantfelho.hu
www.gyemantfelho.hu
A Gyémántfelhő Kiadót elsősorban a saját (N. Fülöp Beáta) könyveim miatt
alapítottuk, de az idők során töb elsőkönyves író találta meg nálunk a számításait, és
mostanra már egész szép és színes kiadói repertoárral rendelkezünk. Fő profilunk a
lélektani regények, önismereti-, kaland-, ezoterikus-, romantikus és felnőtteknek szóló
irodalom.
The sole reason behind founding Gyémántfelhő Kiadó was to publish my own (N.
Fülöp Beáta) novels, but over a period of two years many debutant writers chose us
to publish their books and as of today we have quite a broad and colorful selection
of novels available for readers. Our main profile includes psychological, selfknowledge, adventure, esoteric, romantic novels and literature meant for adults.
Harmat Kiadói Alapítvány
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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.: (36-20) 314-3806
E-mail: info@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. A magyar szerzők közül pedig többek között Cserna-Szabó András, Lackfi
János, Benedek Szabolcs, Romsics Ignác és Bödőcs Tibor köteteit is a Helikon
gondozza.
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. Helikon tends to
the oeuvres of several Hungarian contemporary authors too for example CsernaSzabó András, Lackfi János, Benedek Szabolcs, Romsics Ignác and Bödőcs Tibor.

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
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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
A Holnap Kiadó 1889 óta, alapításának évétől törekszik az igényes, értékes művek
gondozására és közreadására mind a gyermek- és szépirodalom, mind pedig az
ismeretterjesztés, művelődéstörténet témakörben.
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.

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.

HVG Könyvek
1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Tel.: (36-1) 436-2045
www.hvgkonyvek.hu
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Pszichológia, önismeret, életmód | Életrajz, tényfeltáró irodalom | Üzlet és
menedzsment | Ismeretterjesztő gyerekkönyvek: a HVG Könyvek és a HVG Könyvek
Junior standunkon minden könyvünket kedvezménnyel vásárolhatja meg.
Psychology, self-awareness, lifestyle | Biographies, fact-finding literature | Business
and management | Nonfiction children’s books: all our books can be purchased
with discount at our HVG Könyvek and HVG Könyvek Junior stands.
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.

Irodalmi Rádió
3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
Tel.: (36-70) 616-8684
E-mail: info@irodalmiradio.hu
www.irodalmiradio.hu
A szerkesztőség 16 éve áll a magyar kortárs szerzők szolgálatában Zsoldos Árpád és
Adrienn szerkesztő-házaspár vezetésével. Rádióműsorai mellett hangoskönyveket,
elektronikus köteteket, antológiákat, szerzői köteteket jelentet meg. Felolvasóesteket,
könyvbemutatókat, irodalmi táborokat szervez; rendszeresen ír ki pályázatokat is.
Nyitott közösség, bárki csatlakozhat, aki magyar nyelven alkot.
The editors, led by the husband-and-wife team of Árpád and Adrienn Zsoldos, have
been championing contemporary Hungarian authors for 16 years. In addition to their
radio programmes, they also publish audio books, e-books, anthologies and selfpublished works. They arrange book readings, book launches and literature
workshops, and they regularly hold competitions too. It is an open community that
anyone who writes literature in Hungarian can join.

Istituto Italiano Di Cultura
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.
Tel.: 483-2040
E-mail: info.iicbudapest@esteri.it
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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.

Jaffa Kiadó
1114 Budapest, Bartók Béla út 57. III/5.
Tel.: (36-30) 825-7514
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:
Balatoni József, Bauer Barbara, Bear Grylls, Csernus Imre, Dombóvári István, Harlen
Cohen, Jakupcsek Gabriella, Jeff Abbott, Koltai Róbert, Müller Rolf, Paul Coach
Wade, Pethő Tibor, Radnóti Miklós, Soma Mamagésa, Szabó Magda, Szendi Gábor.
Since its founding, Jaffa became one of the most important publisher of Hungary.
They publish the works of authors such as Balatoni József, Bauer Barbara, Bear Grylls,
Csernus Imre, Dombóvári István, Harlen Cohen, Jakupcsek Gabriella, Jeff Abbott,
Koltai Róbert, Müller Rolf, Paul Coach Wade, Pethő Tibor, Radnóti Miklós, Soma
Mamagésa, Szabó Magda és Szendi Gábor.

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 és Závada Péter is jelenkoros szerző. A kiadó
világirodalmi listáján pedig olyan neveket találunk, mint Roberto Bolaño, Cormac
McCarthy, Margaret Atwood vagy Han Kang.
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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, Térey
János and Závada Péter has also joined its list of authors. Jelenkor also publishes
books by foreign authors such as Roberto Bolaño, Cormac McCarthy, Margaret
Atwood and Han Kang.

Jezsuita Kiadó
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
Tel.: (36-1) 327-4052
E-mail: info@jezsuitakiado.hu
www.jezsuitakiado.hu
A Jezsuita Kiadó igyekszik azokat is megszólítani, akik az egyházon kívül élve
érdeklődnek a keresztény hit és 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 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.

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály u. 2/b
Tel.: (36-1) 359-9825
E-mail: kairosz@hu.inter.net
www.kairosz.hu
A Kairosz Kiadó főként az elmúlt kétezer évet átölelő vallástörténeti, teológiai és
hitéleti műveket ad ki. Kínálatunkban emellett számos ókori, középkori és újabbkori
történelmi kiadvány is föllelhető. Utóbbiak a magyar- és világtörténelem eseményeit
– a rendszerváltás előtti korszak szemléletétől merőben eltérően elemzik és mutatják
be. És bár jóval kevesebbet, de a szépirodalmi és gyerekkönyveket is találhat a
boltunkat, vagy honlapunkat fölkereső olvaső.
Kairosz is a publisher specialized in books about religious and theological topics of
the past two thousand years. In addition, we offer a number of ancient, medieval
and recent historical publications. The latter ones analyse and present the events of
Hungarian and world history from a point of view that is quite different from that of
the collapse of Communism. And even if in less of a wide selection, we also offer
fiction and children's books in our shop and on our website. We hope to welcome
you in our shop soon!
Kálvin Kiadó
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (36-1) 386-8267, (06-30) 276-7343
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
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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.

KKM – Publishing Hungary program
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Tel.: (36-1) 452 1417
E-mail: publishing@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.

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
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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.

Kossuth Kiadói Csoport
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: (36-1) 888-9150
E-mail: kiado@kossuth.hu
www.kossuth.hu
Magyarország egyik vezető kiadói csoportját, a Kossuth Kiadó Zrt-t a Noran Libro
Kiadó a Naphegy Kiadó a Ventus Libro Kiadó, a Ventus Commerce Kiadó, a Cultiris
Képügynökség és az Új Könyvbarát Kft alkotják. A Kossuth Kiadó ma az egyik
legjelentősebb kiadó. Tevékenységére a kiemelkedő minőség, a saját fejlesztésű
könyvek és a magas színvonal jellemző.
One of the most prominent publishing groups of Hungary. Kossuth Publishing * Ventus
Libro Publishing * Noran Libro Publishing * Naphegy Publishing * BBC History * BBC
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: megrendelo@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) 551-13
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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
https://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!

KSH Könyvtár
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5.
Tel./fax: (36-1) 345-6105
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.

Kreatív Európa Nonprofit Kft.
1145 Budapest, Róna u. 174. I épület 304.
Tel.: (36-1) 300 7202
E-mail: info@kreativeuropa.hu, kultúra@kreativeuropa.hu
http://kultura.kreativeuropa.hu
A Kreatív Európa Program az Európai Bizottság keretprogramja a kulturális és az
audiovizuális szektorok támogatására a 2014-2020 közötti időszakban. A Kultúra
alprogram Műfordítási projektek területe társfinanszírozást ajánl olyan kiadók
számára, amelyek stratégiával rendelkeznek egy magas irodalmi értéket képviselő
művekből álló csomag fordítására, terjesztésére és promóciójára.
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Creative Europe is the European Commission’s framework programme that aims to
support the European audiovisual, cultural and creative sector in the 2014-2020
period. The Literary translations scheme offers grants to publishers for the cofinancing of the translation, publication and promotion of a package of 3-10 works
of fiction with high literary quality.

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 Mozai; Árkádia Kiskönyvtár
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;
Árkádia Kiskönyvtár.

L’Harmattan Kiadó
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
Tel.: (36-1) 411-0175
E-mail: szerkesztoseg@harmattan.hu
www.harmattan.hu; http://webshop.harmattan.hu/
20 éves lett idén a L’Harmattan Kiadó. A jubileum alkalmából egész évben
különleges meglepetésekkel szeretnénk megajándékozni olvasóinkat. Tudományos
repertoárunk további klasszikusokkal bővül és hatalmas lendülettel folytatjuk a magas
irodalom iránt elkötelezettek kiszolgálását. Támogassa kiadónket közvetlen
vásárlással, hogy újabb 20 évig szolgálhassuk a magyar kultúrát értékteremtő
munkánkkal!
L’Harmattan Publishing House has just turned 20! To celebrate this jubilee we would
like to provide our readers with special gifts all year round. In our scientific publication
programme new classic titles will be published, and we also would like to serve the
lovers of high quality literature with new titles. Please, support our efforts, and buy
directly from L’Harmattan, this way helping us to serve the Hungarian book culture for
a further 20 and more years.
Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u. 15.
E-mail: budapeszt@instytutpolski.org
www.polinst.hu
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A budapesti Lengyel Intézet 2019-ben ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. Ebből
az alkalomból várunk szeretettel mindenkit standunkra és programjainkra, ahol a
közelmúlt legizgalmasabb lengyel könyvújdonságait mutatjuk be az érdeklődőknek.
In 2019 Polish Institute celebrates the 80th anniversary of the institution. Therefore we
kindly invite you to our stand and programs representing newly published polish titles
and literature.

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
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1066, Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-20) 665-6463
E-mail: tamasi.szilvia@libribookline.com
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 the
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.

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

Lingea Kft.
2900 Komárom, Mártírok útja 97.
Tel.: (36-20)-357-8516
E-mail: istvan@lingea.hu
www.lingea.hu
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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.

Líra Könyv Zrt.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-30) 524-4963, (36-1) 299-1042
E-mail: bata.viktoria@lira.hu
A Líra csoport a magyar könyvpiac egyik legfontosabb szereplője. Törzsvásárlóinknak
7% kedvezményt biztosítunk országszerte több mint 90 könyvesboltunkban, valamint
akár 27% engedményt a lira.hu online áruházban, továbbá ingyenesen juthatnak
hozzá a Könyvklub magazinhoz. A Líra Kiadói csoporthoz tartozik az Athenaeum
Kiadó, a Corvina Kiadó, a General Press Könyvkiadó, a Magvető Kiadó, a Manó
Könyvek kiadó, a Menő Könyvek Kiadó, a Partvonal Kiadó, a Rózsavölgyi és Társa,
Kiadóés a Szépmíves Könyvek Kiadó.
The Líra Group is one of the most important actors on the Hungarian book market.
With Líra’s loyalty program, our regular customers can shop in more than 90 of our
bookstores at a 7 per cent discount, as well as at a discount of up to 27 per cent in
our online bookstore, lira.hu. They also receive our Könyvklub Magazine free of
charge. The Líra Publishing Group comprises the following publishers: Athenaeum,
Corvina, General Press, Magvető, Manó Books, Menő Books, Partvonal, Rózsavölgyi
and Szépmíves Books.

Luther Kiadó
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: (36-1) 317-5478
E-mail: kiado@lutheran.hu
www.lutherkiado.hu
A Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója teológiai szakkönyvekkel, hitéleti,
ismeretterjesztő és szépirodalmi kiadványok, valamint gyermek- és ifjúsági kifestők,
könyvek és képregények megjelentetésével és forgalmazásával teljesít szolgálatot
országszerte. Célunk, hogy kiadványainkkal minél több embernek tudjuk közvetíteni
az evangélium üzenetét.

Magistra Kiadó
1126 Budapest, Orbánhegyi út 3.
Tel.: (36-20) 381-9059
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E-mail: ugyvezeto@magistrakiado.hu
https://www.magistrakiado.hu/
A 2016-ban alapított Magistra Kiadó fő profilja színvonalas történelmi regények és
történelemmel
foglalkozó
tényirodalom
kiadása.
Idei
újdonságunk
a
Könyvfesztiválra T. Sandkühler történészprofesszor kifejezetten a fiatal nemzedék
számára írt, de minden korosztálynak ajánlható „Adolf H. – Egy diktátor élete” című
Hitler-életrajza.
Established in 2016, Magistra’s main profile is the publishing of quality historical
fiction and non-fiction. Our novelty for this year’s Book Festival is the Hungarian
edition of „Adolf H.”, an authentic Hitler biography by Professor T. Sandkühler,
written for the younger generation, but recommended for all ages.
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 70 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, többféle 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 70 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 divers formats and at an affordable price.
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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 Könyvtárosok Egyesülete
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: (36-30) 989-3270
E-mail: bakosklara18@gmail.com; mke@oszk.hu
http://mke.info.hu
A 84 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.
84 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
1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 9. 5/3.
Tel.: (36-30) 210 3806
E-mail: muforditoegyesulet@gmail.com
www.muforditok.hu

A Magyar Műfordítók Egyesülete évek óta színes könyvbemutatókkal, érdekes
előadásokkal és vitákkal gazdagítja a Könyvfesztivált. 2019-ben izgalmasnak ígérkezik
a Skandináv est – Észak vonzásában címmel és végre megérthetjük Nádasdy Ádám
fordításából Katona József Bánk bánját. Kiemeljük a standunkon tartandó izgalmas
könyvbemutatók közül Gulyás Adrienn, Gömöri György, Kiss Kornélia, Lukács Laura,
Mészáros Tünde, Pávai Patak Máta műfordításait.
For many years, the Association of Hungarian Translators has enriched the Book
Festival with colorful book presentations, interesting lectures and discussions. In 2019,
the Scandinavian Evening – in the Attraction of the North is an exciting title for one of
the amazing events, and on the other, we will finally understand the translation of
Katona's Bánk bán by Adam Nádasdy from the old Hungarian. Among the exciting
book presentations to be held at our stand are Adrienn Gulyás, György Gömöri,
Kornélia Kiss, Laura Lukács, Tünde Mészáros, and Márta Pávai Patak.

Magyar Napló Kiadó
1092 Budapest, Ferenc körút 14. (4-es kapucsengő)
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77.
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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, negyedévente az Irodalmi Magazint.
Ezen kívül szépirodalmi, történelmi, néprajzi, szociográfiai könyveket adunk ki. Az év
novellái és Az év versei című antológiák mellett jelentősek 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), quartelly the Irodalmi Magazin 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

Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: (36-1) 327-7700, (36-1) 338-2122
Fax: (36-1) 317-7806
E-mail: merenyi.agnes@hnm.hu
www.mnm.hu
A Magyar Nemzeti Múzeum először vesz részt a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon. Kiadványaink nagyobb része történettudományi, régészeti,
fotótörténeti, művészettörténeti, muzeológiai monográfia, tanulmányköetet vagy
periodika szakemberek számára, illetve kiállítási katalógus tárgyleírásokkal,
jegyzetekkel és tanulmányokkal. A kiállítási vezetőket és népszerűsítő kiadványainkat
a nagyközönségnek szánjuk.
It is the first time for the Hungarian National Museum to participate in the
International Book Festival Budapest. We publish predominantly historical,
archaeological, museological monographs, studies on art and photo history and also
periodicals and annotatd exhibition catalogues for professionals. Our exhibition
guides and educational publications are for the general public.
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Tel.: (36-1) 224-67-00
E-mail: titkarsag@btk.mta.hu
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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. 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 lapozóktól, színezőktől a
mesegyűjteményeken, és első olvasókon ismeretterjesztő enciklopédiákon 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 board books, booklets, colouring books and for the
youngest to storybooks, non-fiction encyclopedias and first readers and even to
youth novels, Manó Könyvek offers many quality works.

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 segédtankönyveket, nyelvkönyveket, szótárakat és regényeket kínál.
Nyelvkönyveink a nyelvvizsgára és az idegen nyelvi érettségire való felkészülést
segítik. A Grimm szótárak hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást. Dream válogatás
sorozatunkban ifjúsági regényeket adunk ki. A Mont Blanc válogatás tagjai a felnőtt
olvasóknak szóló irodalmi művek.
We offer schoolbooks, language books, dictionaries and novels. Our language books
help to prepare for high school and state exams. The Grimm Dictionaries make
language learning more effective. We publish young adults’ novels under the label
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Dream Selection (Dream válogatás) and literary fiction for adults under Mont Blanc
Selection (Mont Blanc válogatás).
Menő Könyvek Kiadó Kft.
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411 2420
E-mail: menokonyvek@lira.hu
www.coolbookz.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.

Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.
1066 Budapest, Jókai utca 6.
Tel.: (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
E-mail: mora@mora.hu
www.mora.hu
A Móra Könyvkiadó családtag, Közel 70 éve az ország legjelentősebb gyermekkönyv
kiadója. 2012-ben a Csimota Kiadóval létrehozta a Móra Kiadói Csoportot, amelyhez
a Cerkabella, a Két Egér Könyvek és a Berger Kiadó is csatlakozott, a kiadó átvette a

34

Dinasztia és a LÜK portfóliót. A Móra EDU brand alatt a gyerekeket, szülőket,
pedagógusokat segítő kiadványokat, gyakorlókat gyűjti egységbe.
Móra Publishing House is a family member. For almost 70 years, it has been the most
significant children's book company in Hungary. In 2012 the Móra Publishing Group
was established by two publishing houses: Móra and Csimota. Later, the companies
Cerkabella, Two Mice Books and Berger Publishing House also joined the group,
which has acquired the portfolios Dinasztia and LÜK. The brand Móra EDU offers a
wide selection of publications for children and parents as well as various exercise
books supporting the work of teachers.

Múlt és Jövő Kiadó
1024 Budapest, Keleti K. u. 16. II/3.
Tel.: (36-1) 316-7019
E-mail: multesjovo@gmail.com
A Múlt és Jövő új könyvei a 2019-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra
Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert, második, bővített függelékkel ellátott kiadás,
kemény és puha kötésben. Bikácsy Gergely: Eichmann csokoládé, a filmkritikusok
doyenjének első regénye, Soros Tivadar: Túlélni, Náci világ Magyarországon, Szibériai
Robinzonok, második utánnyomás, Holokauszt tanulmányok szerk. Randolph L.
Braham (a nem rég elhunyt nagy holokauszt kutató utolsó munkája), a Múlt és Jövő
2019/1-es száma.
New books of the Múlt és Jövő Publish House for the festival: Anna Lesznai:
Kezdetben volt a kert (In the Beginning Was the Garden), second edition. Gergely
Bikácsy: Eichmann csokoládé (Eichmann chocolate). Tivadar Soros: Túlélni, Náci világ
Magyarországon (Survive, Nazis in Hungary), reprint. Randolph L. Braham: Holocaust
Studies, and Múlt és Jövő journal

Nap Kiadó
1222 Budapest Bérkocsi u. 33.
Tel./fax: (36-70) 338-3683
E-mail: napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu
A Nap Kiadó fő tevékenységi köre változatlanul a magas igényű ismeretterjesztés a
magyar irodalom-, a magyar nyelv-, a történelem-, néprajztudomány és a komoly
zene köréből. Új fesztiválkönyveink az „In memoriam Csóri Sándorról, a „Magyar
esszék” Lőkös István délszláv tanulmányai) és a most induló „Magyar szemhatár”
(Kárpátalja a 21. században) esszésorozatokból valók. – www.napkiado.hu
The main scope of activity of Sun Publisher remains high-quality knowledge sharing in
the fields of Hungarian literature, Hungarian language, history, ethnography and
classical music. Our new books are parts of the following series of essay collections:
“In memoriam” (on Sándor Csoóri); “Magyar esszék” (Hungarian Essays) (southern
Slav studies of István Lőkös); and the recently launched “Magyar szemhatár”
(Hungarian horizon) (Sub-Carpathia in the 21st century). – www.napkiado.com
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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

Napkút Kiadó
1027 Budapest, Fazekas u. 10-14. 2. em. 12.
Tel.: (36-70) 617 8231
E-mail: napkut@gmail.com
www.napkut.hu
A Napkút Kiadó 2003-as megalakulása óta a kortárs magyar irodalom
megjelentetése mellett számos műfordítás-kötettel jelentkezett. A szomszédos
országok irodalmainak (szerb, horvát, román, szlovén) közvetítése mellett a kiadói
koncepció, eredményeként német, francia, bolgár, török és skandináv szerzők
munkáinak magyar fordításai is napvilágot láttak. Kiadványaink között egyaránt
szerepelnek lírai és prózai munkák, ahogyan különböző irodalmak drámaantológiái is.
Since our launch in 2003, Napkut Publishing complemented its range of
contemporary Hungarian work by presenting numerous translations. As an integral
part of our mission, we do not simply focus on works of neighbouring countries
(Serbian, Croatian, Romanian, Slovenian), but we have made available works by
German, French, Bulgarian, Turkish and Scandinavian authors in Hungarian. Our
publications include both lyrical works, fiction as well as drama and play
anthologies.
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 babakönyvek, óvodások és iskolások számára készített
készségfejlesztő kiadványok, gyerekeknek szóló ismeretterjesztő kiadványok, klasszikus
mesekönyvek, gyerek- és ifjúsági regénysorozatok, szórakoztató kiadványok és
exkluzív noteszek széles kínálatával várja olvasóit. Egy csipetnyi olvasnivaló minden
napra!
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
1054 Budapest, Alkotmány utca 2.
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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.

Nemzeti Emlékezet Bizottsága
1088 Budapest, Vas utca 10.
Tel.: (36-1) 800-1450
E-mail: info@neb.hu
www.neb.hu
A Nemzeti Emlékezet Bizottságát az Országgyűlés hozta létre a magyarországi
kommunista diktatóra állami emlékezetének megőrzésére, a diktatóra működésének
feltárására. A NEB 2014 óta kutatja a pártállami hatalomgyakorlás nyílt intézményeit,
mechanizmusait. Eredményeit a NEB internees tudástár, online adatbázisok mellett
tudományos és ismeretterjesztő kiadványokban teszi közzé.
The Committee of National Remembrance was established by the Hungarian
Parliament to preserve the memory of the communist dictatorship, and to detect the
operation of it. The Committee has been researching the open and informal
institutions and mechanisms of the single-party system since 2014. The Committee
publishes its results in the form of online knowledge stores and database, scientific
and educational publications.
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!
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Országház Könyvkiadó
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: (36-1) 441-40 00
e-mail: konyvkiado@parlament.hu
www.orszaghazkonyvkiado.hu
Az Országház Könyvkiadó 2015 óta jelentet meg magyar és idegen nyelven
történelmi, művészettörténeti ismeretterjesztő és tudományos kiadványokat. Ezekben
más-más perspektívából mutatja be a magyar törvényhozás történetét, az
Országházat és a Kossuth Lajos teret. Eddig 9 sorozat keretében közel 40 magyar, és
80 idegen nyelvű kiadványa látott napvilágot.
Országház Publisher (Publisher of the Office of the National Assembly) has been
issuing scientific and educational publications on history and art in Hungarian and
other languages since 2015 presenting the history of Hungarian legislature, the
Hungarian House of Parliament and Kossuth Lajos Square from different perspectives.
Some 40 Hungarian and 80 foreign publications have come out within the framework
of nine series so far.
Országos Széchényi Könyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Tel.: (36-1) 232-3556
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.

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
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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 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.

Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.
1014 Budapest, Úri utca 21.
Tel.: (36-1) 445-4961
E-mail: info@pallasathenekiado.hu
https://pallasathenekiado.hu
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A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre, célunk, hogy olvasóink
széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, pénzügyi és menedzsment ismeretekre
tegyenek szert, mindemellett a világban zajló, aktuális geopolitikai kérdésekre is
választ kapjanak.
Pallas Athéné Publishing House (Pallas Athéné Könyvkiadó) was founded in
September 2017 with the aim of offering the readers wide-scale and pacticable
economic financial and management knwledge as well as answering current
geopolitical questions about affairs taking place int he world.

Park Könyvkiadó
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 346-0560
E-mail: info@parkkiado.hu
www.parkkiado.hu
Az idén 30 éves 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) 235-5028
E-mail: partvonal@lira.hu
www.partvonal.hu
A 2019-es évben újabb vizekre evez a Partvonal Könyvkiadó. A könnyed
ismeretterjesztés jegyében az olvlasók megismerhetik a dán gyereknevelés
módszereit, valamint a buddhizmus jótékony hatását. A minőségi szórakoztatás
jegyében bővül a népszerű Tom Clancy-sorozat, de a svéd thrillerek és romantikus
regények kedvelőinek is tartogat meglepetést a kiadó.

Pesti Kalligram Kft.
1094 Budapest, Tűzoltó u. 8. félemelet 2.
Tel.: (36-1) 216-6875
Fax: (36-1) 215-7954
E-mail: ms.kalligram@gmail.com
www.kalligram.libricsoport.hu
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Az 1991-ben alapított 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 kortárs magyar
irodalom mellett a társadalomtudományok legfrissebb eredményei, filozófiai és
esztétikai szakkönyvek tartoznak a kiadó repertoárjához.
Kalligram founded in 1991 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 and philosophy as well as aesthetics.

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 csoki, póló, bögre, kártyajáték, memóriajáték.
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, chocolates, T-shirts, mugs, card games and other gift
items.

POLAR KÖNYVEK/POLAR BOOKS
1022 Budapest, Bogár utca 26-32 A
Tel.: (36-20) 220-1578
E-mail: plarkonyvek@gmail.com
polarkonyvek.hu
A Polar Könyvek a minőségi észak-európai szépirodalom magyarországi kiadója.
Nemzetközi díjakkal is elismert kortárs szerzők mellett ma már klasszikusnak számító
alkotók műveit is megjelentetjük.
Polar Book Publisher is a publisher of high-quality North European literary works in
Hungary. We also publish works by contemporary writers with international awards
and works by classical writers.

Phoenix Polgári Társulás
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831 06 Bratislava / Pozsony, Pri Sajbach 14/A, Szlovákia
Tel.: (421) 918 619-422
E-mail: info@phoenix-ngo.sk

POLSZKA BOLTJA
8060 Mór, Deák F. u. 26.
www.polszkaboltja.hu; www.facebook.com/Polszka Boltja
Engedjétek meg, hogy bemutassam a könyvemet, 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.

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 nyolcszor 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 8 times in the last 10 years one of Pagony's
books won the IBBY Best Children’s Book Award.

Regélő Múlt Polgári Társulás
938 35 Dubno / Dobfenek 8., Szlovákia
Tel.: (421) 905 466-271
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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
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Tel.: (36-1) 411-2419
E-mail: koch.andrea@lira.hu
rozsavolgyi.hu
A Rózsavölgyi és Társa Kiadó jelenleg Magyarország egyetlen olyan zeneműkiadója,
amelynek első számú profilja a könyvkiadás. A kiadó egyszerre kíván a
magyarországi nagyközönség számára készülő, ismeretterjesztő és szórakoztató célú
kötetekkel előállni, ugyanakkor fontos küldetésének tartja, hogy a nemzetközi
viszonylatban is jelentősnek számító magyar zenetudományi szakma rangos
fórumaként, oktatási segédanyagok készítőjeként és a nemzetközi piacon fellelhető
fontos zenei témájú művek magyarországi terjesztőjeként is működjön.
Founded by Gyula Rózsavölgyi and his financial partner, Norbert Grinzweil more than
150 years ago, Rózsavölgyi and Co. ranks among the leading music publishing
companies of Hungary, with a main focus on music books. The company tries to offer
a wide range of products, including non-fiction and educational material, major
works of Hungarian musicology, and translations of well-known international titles.

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
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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) 466-7635
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.

Széphalom Könyvműhely (Írók Alapítványa)
1097 Budapest, Lónyay u. 43. fsz. 1.
Tel.: (36-1) 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu, kisasszo@freemail.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu
A Széphalom Könyvműhely a kortárs magyar és európai irodalom immár 30 éve
működő kiadója. A magyar művelődés, bölcselet olyan mellőzött nagy alkotóit is
ismertté kívánjuk tenni, mint Várkonyi Nándorn és Karácsony Sándor Büszkék vagyunk
Jókai Anna könyveire és a kortárs skandináv irodalom jeles íróinak (T. Tunström, T.
Tranströmer, T. Lindgren, U-L., Lundberg, R. Liksom) bemutatására is.
The Writers’ Foundation – Széphalom Book House has already been the publisher of
the Hungarian and European contemporary literature for thirty years. We also wish to
put such long-ignored but great figures of the Hungarian culture and wisdom on the
map as Nándor Várkonyi and Sándor Karácsony. We are proud of books of Anna
Jókai and introduction of the illustrious writers of the contemporary Scandinavian
literature (T. Tunström, T. Tranströmer, T. Lindgren, U-L. Lundberg, R. Liksom), as well.
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria MúzeumShop
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1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: (36-1) 469-7100
E-mail: info@muzeumshop.hu
www.muzeumshop.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: the 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.

Szlovákiai Magyar Írók Társasága
929 01 Dunajska Streda / Dunaszerdahely, Galantská 258/2F, Szlovákia
Tel.: (421) 31-5529028
E-mail: szmit@mail.t-com.sk
SzóKiMondóka
1145 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.
Tel.: (36-20) 665-6199
E-mail: szia@szokimondoka.hu
szokimondoka.hu
SzóKiMondóka – a világ szóról szóra. Fejlesztőjátékaink és könyveink a gyerekeknek
szóról szóra mutatják be az őket körülvevő világot. Játszunk a szavakkal kártyák,
mesék, dalok, filmek útján, mondókázunk és közös élményekkel hozzuk közelebb az
olvasást a gyerekekhez. Képes tördeléssel készült könyveink olvasásába a
legkisebbek is bekapcsolódhatnak, míg szüleik ölében ülve együtt nézik a könyvet.

Talentum Kft.
2045 Törökbálint DEPO, Hosszúrét 062/30
Tel.: (36-23) 332-105
E-mail: talentum.kapcsolat@gmail.com
www.gabo.hu

Tinta Könyvkiadó
1116 Budapest, Kiskőrös u. 10.
Tel.: (36-1) 371-0501
Fax: (36-1) 371-0502
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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.

Typotex Kiadó
1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel.: (36-1) 315-0256
E-mail: iroda@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 Media
1184 Budapest, Építő u. 13/C
Tel.: (36-1) 291 5108
E-mail: info@twister.hu
www.twister.hu

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
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Vince Kiadó/ VINCE BOOKS
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.

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.

