
1

22. Budapesti
        Nemzetközi 
 Könyvfesztivál

22nd International 
     Book Festival 
        Budapest

       Millenáris, 
                   H–1024 Budapest, 
       Kis Rókus u. 16–20. 
           2015. április 23–26.

            Millenáris 
  H–1024 Budapest, Kis Rókus Str. 16–20

   23–26 April 2015

KATALÓGUS

CATALOGUE



2 3

XXii. Budapesti nemzetközi Könyvfesztivál
2015. április 23–26.

22nd international Book Festival Budapest
23–26 April, 2015

rendezôk / Organized by:
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése 
Hungarian Publishers’ and Booksellers’ Association

Helyszín / Venue:
Millenáris, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.
Millenáris, 1024 Budapest, 16–20 Kis Rókus Str. 

Fesztiváliroda / Festival Bureau:
1073 Budapest, Kertész u. 41. I/4.
Telefon: (36-1) 343-2537
E-mail: festival@mkke.hu
website: www.bookfestival.hu

© by Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk 
egyesülése
H–1073 Budapest, Kertész u. 41.

A Könyvfesztivál támogatói / sponsored by:
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzôk és Kiadók 
Reprográfiai Egyesülete
Nemzeti Kulturális Alap

Támogató / sponsor:
Budapest Fôváros Önkormányzata

Az adatok teljességéért és helyességéért a rendezôk 
felelôsséget nem vállalnak.
A kézirat lezárása: 2015. március 17.
A kézirat leadása után érkezett adatokat nem tudtuk 
figyelembe venni.

The organizers do not accept liability for incomplete 
or incorrect entries.
Deadline for catalogue: 17 March, 2015
Catalogue entries received after the deadline cannot be 
included in the catalogue. 

Tervezés / Designed by Ab Ovo Stúdió Kft.
Tördelés / Typesetting by Ab Ovo Stúdió Kft.
Nyomda / Printed by AduPrint Kft.



4 5

a crime investigation. Man (Dis)connected (Férfi 2.0), joint 
work of Philip Zimbardo and Nikita Coulombe is examining 
the place of men in a changed world, where many fields are 
now led by women. 

Ad Astra Kiadó D 6
1061 Budapest, Káldy Gy. u. 6. 
Tel.: (36-1) 445-1344
E-mail: kereskedelem@adastrakiado.hu
www.adastrakiado.hu

Az Ad Astra kiadó a kortárs nemzetközi fantasztikus iro-
dalom kiemelkedô és friss szemléletû mûveibôl nyújt 
sokszínû válogatást. Célunk, hogy felkutassuk és magyar 
nyelven megjelentessük azokat a regényeket és novellákat, 
amelyek a nemzetközi fantasztikus irodalmat formálják és 
megújítják, érdekes témákat vetnek fel és látásmódjukban 
vagy stílusukban egyediek és különlegesek.

Ad Astra is offering a varied selection of the fresh picks 
of contemporary international science-fiction. Our goal is 
to find those novels and short stories that are shaping and 
renewing international science-fiction literature, broach 
interesting topics and are unique in their perspective or 
style, and make them available in Hungarian. 

Akadémiai Kiadó B 8
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: (36-1) 464-8200
Fax: (36-1) 464-8221
E-mail: ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu

Az Akadémiai Kiadó 1828 óta áll a magyar tudomány és 
kultúra szolgálatában. Kiadási területei: egy- és kétnyelvû 
szótárak nyomtatott és online formában, nyelvkönyvek és 
gazdasági könyvek, a tudományok mûveléséhez szükséges 
alapvetô kézikönyvek, lexikonok, magyar- és idegen nyelvû 
folyóiratok. A kiadó szótár- és folyóirat-kiadási tevékeny-
ségében piacvezetô.

AB-ArT B 53
830 28 830 28 Okoč , Zeleznič  na 30, Slovakia
Tel.: (421) 905-454335
E-mail:  balazsef@gmail.com  
www.ab.art.hu, www.szorosko.eu

A kiadó legnépszerûbb sorozata a „...legszebb versei”, amely-
ben a kortárs magyar líra elitjének válogatott költeményei 
jelennek meg irodalomtörténészek válogatásában és utó-
szavával.  Fiatal alkotóknak is bemutatkozási lehetôséget 
ad Start könyvek sorozatában. Az AB-ART szépirodalom 
melletti profilja a gyerekirodalom, a képzômûvészet, illetve 
a néprajz.

Our most popular series is “The Most Beautiful Poems 
of...”, presenting selections from the top contemporary 
Hungarian poets, with afterwords by literary historians. 
With our Start Books series, we offer young authors the 
opportunity to present themselves. Besides literary fiction, 
AB ART’s main profile comprises children’s books, fine arts 
and ethnography.

Ab Ovo Kiadói Kft. B 41
1133 Budapest, Pannónia u. 64/a.
Tel.: (36-1) 920-3741
E-mail: csb@abovo.hu
www.abovo.hu

Édouard Louis Leszámolás Eddyvel címû Franciaországban 
nagy sikert arató kötete egy homoszexuális fiú megrendítô 
vallomása gyerekkoráról. Nova Lee Maier A védônô címû 
holland thrillere egy izgalmas nyomozás története. Philip 
Zimbardo és Nikita Coulombe Férfi 2.0 címû könyve arra 
keresi a választ, hol van a férfiak helye megváltozott vilá-
gunkban, melyben a nôk számos területen átvették az irá-
nyítást.

Édouard Louis’ En finir avec Eddy Bellegueule (Leszámo-
lás Eddyvel), a poignant story about the childhood of a 
homosexual man, is a big hit in France. Nova Lee Maier’s 
thriller  The health visitor (A védônô) is the gripping story of 
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Az 1561-ben alapított debreceni nyomda utóda. Modern 
szaktudással, gépekkel a honi nyomdák élvonalában, eu-
rópai színvonalon dolgozik. Ofszet és digitális eljárással 
készülô könyvek és egyéb gyártmányok terén a legválto-
zatosabb vevôi igényeknek tud megfelelni, minôségben, 
határidôben, árban. Munkáját sikeres gazdálkodás, szakmai 
elismerések, kül- és belföldi megrendelôk elégedettsége 
jellemzik. 

Alföldi Printing Co was founded in 1561. It measures up 
to European standards with its professional knowledge 
and printing machines. Using offset and digital methods, 
it produces books and other products that meet the 
customers’ needs in quality, deadline and price. Its main 
characteristics are successful management, recognition by 
the trade and the satisfaction of the customers.

Anima Könyvesboltok, Kiskapu Kiadó K 1 
1134 Budapest, Csángó u. 8. 
Tel.: (36-70) 370-8778, 70/370-8764
Fax: (36-) 303-1619
E-mail: terjesztes@pult.hu
www.animakonyv.hu, http://nagyker.pult.hu, www.kiskapu.hu

Anima könyvesboltok: figyelmes és szakszerû kiszolgálás 
már több mint 20 éve Budapesten és Gyôrben. Kiskapu Ki-
adó: tankönyvek, szakkönyvek, szórakoztató irodalom több 
mint két évtizedes tradícióval. Internetes könyvesboltunk: 
animakonyv.hu. Könyvnagykereskedésünk sok kizárólagos 
és más partner kiadónak segít az országos terjesztésben: 
nagyker.animakonyv.hu

Anima bookstores: attentive and professional customer 
service for more than 20 years now, both in Gyôr and in 
Budapest. Kiskapu Publishing: school textbooks, reference 
books and popular fiction, based on two decades of 
tradition. Our webshop: animakonyv.hu. Our wholesale 
store is making country-wide distribution easier for many 
publishing houses: nagyker.animakonyv.hu

Akadémiai Publishing has been at the service of science 
and culture ever since its establishment in 1828. Its product 
range includes 130 dictionaries for 19 languages, with a 
particularly large selection of Hungarian monolingual and 
English bilingual titles, both in printed and e-book editions. 
In addition to 100 economic titles, its profile also comprises 
a wide range of language learning, technical and academic 
books. The publisher is market leader in the field of 
dictionaries and academic magazines.

Alexandra Kiadó B 12 és D 26
7630 Pécs, Üszögi-kiserdô utca 1. 
Tel.: (36-72) 777-120
Fax: (36-72) 777-111
E-mail: kiado@alexandra.hu
www.alexandra.hu

A pécsi székhelyû Alexandra Kiadó a hazai könyvpiac egyik 
legmeghatározóbb szereplôjeként évente körülbelül 300 
könyvet jelentet meg. Sokszínû kínálatában a szórakozta-
tó-, a tény- és a szépirodalom éppen úgy megtalálható, mint 
a reprezentatív albumok, ismeretterjesztô könyvek. A kiadó 
profiljában hangsúlyos helyet kapnak a gyerek- és ifjúsági 
kötetek, illetve a kisebbeknek szóló foglalkoztatók is.

Publishing about 300 titles yearly, the Pécs based Alexand-
ra Publishing is one of the major players of the Hungarian 
book market. Alexandra offers a rich assortment of 
entertaining books, fiction and non-fiction, quality albums 
and popular educational works. We lay special emphasis 
on children’s and youth literature as well as early-learning 
books for the smallest.

Alföldi nyomda Zrt. / Alföldi Printing Company B 34
4027 Debrecen, Böszörményi út 6. 
Tel.: (36-52) 515-715
Fax: (36-52) 430-893
E-mail: info@anyrt.hu
www.anyrt.hu
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titles include On China (Kínáról) by Henry Kissinger, 
Strategic Vision (Stratégiai vízió) by Zbigniew Brezinski 
and the memoirs of Reagan, H. W. Bush, Thatcher and 
Chancellor Kohl.

Arcanum Adatbázis Kiadó K 10
1112 Budapest, Igmándi u. 40. 
Tel./fax: (36-1) 481-0900
E-mail: info@arcanum.hu
www.arcanum.hu

Az Arcanum Adatbázis Kft. Magyarország vezetô tarta-
lomszolgáltatója. Olyan kiadványok sorát jelentetjük meg, 
amelyek a jövô digitális könyvtárainak alapmûvei lehetnek. 
A Könyvfesztivál ideje alatt 50-70 %-os áron vásárolhatják 
meg kiadványainkat. 

Arcadum Databases Ltd. is the leading content provider of 
Hungary. We are issuing publications which can serve as  
a base for future digital libraries. During the book festival, 
we are having a 50-70% sale.

Arcus Kiadó D 10
2600 Vác, Köztársaság út 7. 
Tel.: (36-27) 300-764, 30/670-6959
E-mail: arcus@arcuskiado.hu
www.arcuskiado.hu, facebook.com/arcusgaleria

Az egyediség, érték, mûvészet jegyében mûködik immár 
16. éve az Arcus Kiadó & Galéria & Könyvesbolt. Egyedi, 
számozott könyvritkaságokat gyûjtôknek, értékes irodal-
mat a gyerekeknek, irodalmi, zenei és képzômûvészeti 
élményeket kínálunk mindazoknak, akik Vácra látogatnak. 
Könyveink kedvezménnyel vásárolhatók meg saját boltunk-
ban vagy megrendelhetôk elérhetôségeink bármelyikén. 

Uniqueness is a value, therefore we have been designing, 
creating and publishing our books with an artistic approach 
for 16 years. Our books are characterised by the strong link 
between literature and fine arts, special binding techniques 

Animus Kiadó Kft. B 28
1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.
Tel./fax: (36-1) 200-8481
E-mail: info@animus.hu
www.animus.hu

Kiadónk huszonnegyedik éve mûködik. Eddigi legnagyobb 
sikerünk kétségtelenül a Harry Potter sorozat, ám egy ide-
je elsôsorban az újabb és újabb skandináv krimiket várják 
tôlünk az olvasók, így Stieg Larsson, Jo Nesbø, Arnaldur 
Indrid-ason, Jussi Adler-Olsen, Camilla Läckberg vagy Ka-
rin Alvtegen mûveit. Ugyanakkor továbbra is kínálunk ifjú-
sági, önsegítô és népszerû pszichológiai könyveket is.

Our publishing house, established 24 years ago, is best 
known for the Harry Potter series. Also popular are the 
books of our series Scandinavian Crime Stories (Skandi-
náv Krimik: works by Stieg Larsson, Jo Nesbø, Arnaldur 
Indrid-ason, Jussi Adler-Olsen, Camilla Läckberg or Karin 
Alvtegen. We also have a wide selection of youth fiction, 
self-help and psychological books.

Antall József Tudásközpont B 60
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. 
Tel.: (36-1) 482-7703
E-mail: ajtk@ajtk.hu
www.ajtk.hu

A Corvinus Egyetemen mûködô Antall József Tudásköz-
pont egyik fô célja, az egyetemi-tudományos keretekhez 
illeszkedve, igényes politika- és társadalomtudományi 
mûvek magyar nyelvû megjelentetése. Eddig többek között 
Henry Kissinger: Kínáról, Zbigniew Brzezinski: Stratégiai 
vízió címû mûveit, valamint Reagan, H. W. Bush, Thatcher 
és Kohl kancellár visszaemlékezéseit tettük elérhetôvé a 
nagyközönség számára. 

Main goal of Antall József Knowledge Centre of Corvinus 
University is to publish selected works of political and 
social sciences in Hungarian within the framework of 
university education and scientific research. Our previous 
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um Kiadó széles közönség számára kínál igényes hazai és 
külföldi szórakoztató irodalmat, ismeretterjesztô köteteket.

Athenaeum knows which books are good – or at least it 
does not hesitate to ask. Athenaeum is a publisher of 
bestsellers: besides publishing the books of the highly 
successful author Paulo Coelho, it also publishes authors 
such as Jonas Jonasson, Jodi Picoult and Cecilia Ahern. 
Athenaeum is offering  selected Hungarian and foreign 
popular fiction and popular science books to a wide range 
of the reading public. 

Balassi intézet  B 37
1016 Budapest, Somlói út 51. 
Tel.: (36-1) 381-5100
Fax: (36-1) 381-5119
E-mail: bbi@bbi.hu
www.balassiintezet.hu

A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyar-
országi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemuta-
tásáért felel. Az egységes és egyetemes magyar kultúrát 
terjeszti és népszerûsíti a nagyvilágban úgy, hogy ezzel 
párhuzamosan segíti a külföldön vagy határon kívül létezô 
magyar hagyományok és kultúra megismertetését Magyar-
országon.

Balassi Institute is responsible for presenting the Hungarian 
culture abroad and the culture of the Hungarian diaspora in 
Hungary, balancing carefully between making Hungarian 
traditions and culture known in foreign countries and the 
traditions of the Hungarian population living outside the 
Carpathian basin in Hungary.

and high-standard illustrations. Our products are diverse 
ranging from children’s books to numbered rarities 
illustrated with original lithographies.

Atelier Kiss D 31
Kiss Ilona 
1015 Budapest, Csalogány utca 40. 
Tel.: (36-1) 202-0872, 20/332-8441
E-mail: golconda55@t-online.hu
www.atelier-kiss-ilona-kiss.hu

A Könyvfesztivál ezévi meghívott mûvésze Kiss Ilona  
Munkácsy-díjas grafikusmûvész, könyvmûvész. A mûvész-
könyv nemzetközi hírû nagymestere. Szerepelt a frankfurti 
Goethe Múzeum, a bécsi Iparmûvészeti Múzeum, a stock-
holmi Nobel Múzeum, a párizsi Bibliothèque Forney jeles 
kiállításain. Mûvei bekerültek hazai és külföldi múzeumok, 
könyvtárak gyûjteményeibe, magángyûjteményekbe.

This year’s artist guest of the Festival is Ilona Kiss 
graphic and book artist, winner of the Munkácsy Award, 
internationally known master of artist’s books. Her works 
were presented at Goethe Museum in Frankfurt, the Muse-
um of Applied Arts in Vienna, the Nobel Museum in Stock-
holm and the Bibliothèque Forney in Paris, and also present 
in many other museums, libraries and private collections 
both in Hungary and abroad.

Athenaeum Kiadó B 19
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5020
Fax: (36-1) 318-4107
E-mail: athenaeum@lira.hu
www.athenaeum.hu

Az Athenaeum tudja, milyen a jó könyv – vagy legalábbis 
nem fél megkérdezni. Az Athenaeum egy bestseller típu-
sú kiadó, napjaink egyik legkedveltebb írója, Paulo Coelho 
életmûve mellett olyan szerzôk bestsellereit adja ki, mint 
Jonas Jonasson, Jodi Picoult, Cecelia Ahern. Az Athenae-
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In the last 10 years Bencés (Benedictine) Publishing 
became an important player in religious publishing. Its 
publications combine awareness of traditions and an open 
mind to the world. Its contemporary theological series with 
its 20 up-to-date and diverse volumes is a unique project. 
Many readers were taken with the children’s books and the 
spiritual and lifestyle books of the publishing house in the 
last few years. Bencés Publishing is the publisher of the 
Pannonhalma Archabbey.

Bookart Kiadó B 45
530211 Csíkszereda, Márton Áron 49., Románia
Tel.: (40) 744-778-407
Fax:  (40) 366-401-230
E-mail: office@bookart.ro
www.bookart.ro

A Bookart Kiadó, a könyvkiadás legnemesebb hagyomá-
nyait követve, de nem riadva vissza a kísérletezéstôl sem: 
izgalmas, friss illatú könyveket ad ki. A Kiadó jelszava: 
minôség, minden áron! A mûgond, a szerzôk és az olva-
sók megbecsülése a Kiadó alapvetô törekvése. Szeretnénk, 
hogy az Olvasó, éljen bárhol a világon, tudja, hogy az a 
könyv, amely a Bookart mûhelyébôl került ki, a maradandó-
ság becsülendô igényével készült.

While Bookart Publishing follows the most precious 
traditions of publishing, we also dare to experiment and 
publish intriguing, freshly picked books. Our slogan is: 
Quality at all costs! We appreciate both our authors and our 
readers, therefore we take great care in creating our books. 
Our purpose is to have the brand Bookart be the synonym 
of books created with great regard to lasting values.

Bookline K 18
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-30) 894-1472
E-mail: czellecz.leilla@librishopline.com
www.bookline.hu

Barnabás mesekönyvek –  D 8     
Ó, azok a csodálatos állatok                                    
1025 Budapest, Kavics utca 8/c.
Tel.: (36-30) 966-1526
E-mail: telegdia@gmail.com
www.barni.maci.hu

Barnabás Meséi - fotózott mesekönyv sorozat egy kismac-
kó kalandjairól. A könyveket a szerzô, Telegdi Ágnes  saját 
készítésû fotóival illusztrálja. A kiadó másik ajánlata, az Ó, 
azok a csodálatos állatok ismeretterjesztô sorozat, mely  iz-
galmas történeteket mesél el a körülöttünk élô állatokról 
gyerekeknek, fotókkal és festményekkel illusztrálva. Leg-
újabb kötete, a Cinkenapló a Könyvfesztiválra jelenik meg.

Barnabás Meséi is a series of photographed children’s 
books about the adventure of a teddy bear. The photos are 
taken by the author, Ágnes Telegdi. Another offering of the 
publisher is the children’s popular science series Ó, azok 
a csodálatos állatok, getting kids familiar with the animals 
around them with the help of photos and paintings. Newest 
book of the series, Cinkenapló is being launched at the Book 
Festival.

Bencés Kiadó B 23
9090 Pannonhalma, Vár 1. 
Tel.: (36-96) 570-211
Fax: (36-96) 570-130
E-mail: kiado@osb.hu
www.benceskiado.hu

A Bencés Kiadó az utóbbi tíz évben fontos szereplôje lett 
az egyházi könyvkiadásnak. Kiadványaiban egyszerre van 
jelen a hagyományra való odafigyelés és a világra való nyi-
tottság. Kortárs teológiai sorozatának húsz kötete napra-
készségével és gazdagságával egyedülálló vállalkozásnak 
számít. Spirituális, életvezetési és gyerekkönyvei sokak 
tetszését elnyerték az utóbbi években. A Bencés Kiadó a 
Pannonhalmi Fôapátság könyvkiadója.
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E-mail: cartaphilus@alexandra.hu
www.cartaphilus.hu

A Cartaphilus kínálatában megtalálhatók mára klasz-
szikussá vált XX. századi szerzôk (Huxleytól Kerouacig,  
Orwelltôl Agota Kristofig) és világszerte elismert kortárs 
írók (Herta Müller, David Mitchell, Kazuo Ishiguro) szép-
irodalmi alkotásai is. A kiadói profilt színesítik a minôségi 
könnyû mûfaj kiemelkedôen sikeres kötetei, például Jojo 
Moyes, David Nicholls és Kate Morton romantikus regényei.

Cartaphilus’ offers both twentieth-century authors who 
have become classics by now (from Huxley to Kerouac, 
from Orwell to Agota Kristof) and the works of widely-
known contemporary authors (Herta Müller, David Mitchell, 
Kazuo Ishiguro). The publisher’s profile also contains 
bestselling books from the prime of popular fiction, such as 
the books of Jojo Moyes, David Nicholls and Kate Morton.

Casparus Kiadó  K 12
2083 Solymár, Külsô vasút utca 3368/3.
Tel.: (36-30) 966-1364 
E-mail: info@casparus.hu
www.casparus.hu

Pszichológiai kiadványainkkal a kiegyensúlyozott lelki élet 
és a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását szeret-
nénk segíteni. Regényeinket lelkesítô útmutatóknak szán-
juk, spirituális kiadványainkkal pedig teljesebb világképet 
szeretnénk adni az olvasónak, valamint erôt ahhoz, hogy 
kibontakoztassa egyéni értékeit, és beteljesítse azt, amire 
hivatott. 

With our popular psychology books we want to help our 
readers to live a well-balanced life and to form harmonious 
relationships. We are offering novels to inspire, spiritual 
guides to help forming a more complete worldview and to 
give strenght to find their unique value.

A Bookline idén is jelen van a Könyvfesztiválon, a már meg-
szokott helyen: a kinti  füves placcon, igazi zöld miliôben ta-
lálhat meg minket. Megismerkedhet hazánk vezetô könyves 
webáruházának a fesztivál alkalmából megjelent újdonsá-
gaival. Jöjjön, pihenjen meg nálunk, és most a kedvezmé-
nyek mellett más kellemes meglepetésekre is számíthat! 

Bookline is present at the Book Festival again, and how! Our 
installation can be found at the open-air exhibition place, in 
a true green milieu, where you can find the newest books 
brought to the festival by the leading webshop of Hungary. 
Come and rest for a moment at our stand, where you will 
find many surprises besides the usual discounts. 

BOOKr Kids: egy könyvesboltnyi mese D 22
1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Tel.: (36-30) 537-8582
E-mail: dorka@bookrdigital.hu
www.bookrkids.hu

Forradalmian új, a gyermekek irodalmi nevelését, szórako-
zását és nyelvtanulását is szolgáló alkalmazással jelentke-
zik a BOOKR Kids, amely egy tabletre és mobilra letölthetô, 
kifejezetten gyerekek számára alkotott applikáció: könyv, 
hangoskönyv és interaktív játék egyben. Próbáld ki most 
tabletjeinken, és olvasd, hallgasd meg a legszebb meséket. 
Vár VUK, a Kis Herceg, a Három nyúl és még sokan mások!

BOOKR Kids is launching a new, revolutionary application 
that will help children in familiarizing themselves with 
literature, have fun and learn foreign languages. This 
application, downloadable to both tablets and mobile 
phones is designed especially for kids: a book, an audio 
book and an interactive game all in one. Come and give it 
a try, read or listen to the best tales: Vuk, The Little Prince, 
Három nyúl and many more. 

Cartaphilus Könyvkiadó  B 12
1075 Budapest, Károly krt. 3/C.
Tel.: (36-1) 236-0305
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grow up to be readers of high standard. Cerkabella  
Publishing is a member of Móra Publishing Group since 2014.

China national Publications  B 2
import&export (Group) Corporation  
No.16, Gongti East Road, Chaoyang District, Beijing, China 
Tel./fax: (86) 106-426-3508
E-mail: 353083518@qq.com
http://www.cnpeak.com

A vállalat profiljába társadalomtudományi, szépirodalmi és 
kulturális kiadványok, gyermekkönyvek és nyelvkönyvek 
tartoznak.

The profile of the company includes Social Sciences, 
Literature, Culture, Children’s Books, Language Learning 
Books.

Corvina Kiadó Kft.  B 19
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411-2410
Fax: (36-1) 318-4410
E-mail: corvina@lira.hu
www.corvinakiado.hu

A Corvina Kiadó Kft. magyar és idegen nyelven jelentet 
meg mûvészeti, történelmi, irodalmi, mûvelôdéstörténeti 
és idegenforgalmi kiadványokat, szakácskönyveket, nap-
lókat, fotóalbumokat, középiskolai, egyetemi tankönyveket, 
nyelvkönyveket. A Corvina Kiadó 1955 óta a legigényesebb 
magyar könyvmûhely.

Corvina Kiadó publishes books on arts, history, literature, 
cultural history and tourism, and also cookbooks, photo 
albums, secondary school and university textbooks, both in 
Hungarian and in foreign languages. Corvina Kiadó has been 
maintaining the highest standards in publishing since 1955.

CBT China Book Trading GmbH B 56
Max-Planck-Str. 6A 
Tel.: (49) 6074-95564
Fax: (49) 6074-95271
E-mail: post@cbt-chinabook.de
cbt-chinabook.de

A CBT China Book Trading GmbH a kínai könyvek, folyóira-
tok és magazinok legnagyobb európai kiadó- és terjesztô 
hivatala. A cég székhelye Németországban, Frankfurt kö-
zelében található, és így a cég a kínai kiadványok legna-
gyobb szállítója Kelet- és Közép-Európában. 

CBT China Book Trading GmbH is Europe’s biggest publishing 
and issuing authority of Chinese books,newspapers and 
magazines. The company is located near Frankfurt a.M. in 
Germany and is the largest supplier for China’s publications. 
Hence will become the biggest supplier in Central and 
Eastern Europe for Chinese publications.

Cerkabella Könyvkiadó  D 23
2000 Szentendre, Arany J. u. 1. 
Tel.: (36-26) 952-553, 20/213-4986
E-mail: info@cerkabella.hu
www.cerkabella.hu

Kiadónk kortárs gyermek és ifjúsági szépirodalmi mûvek 
közlését tekinti fô feladatának. Könyveink szerzôi között 
egyaránt megtalálhatóak kortárs magyar írók, költôk és a 
külföldi gyerekirodalom jeles képviselôi. Célunk egyszerû, 
ám megvalósításában igazi, generációkon átívelô feladat 
- hogy az ifjú nemzedék felnôve igényes olvasóvá váljon. 
A Cerkabella Könyvkiadó 2014-tôl a Móra Kiadói Csoport 
tagja. 

Our publishing house considers its main objective the 
publication of contemporary children’s and youth literature. 
Amongst our authors there are contemporary Hungarian 
writers, poets and prominent authors of the foreign 
children’s literature. Our goal is a simple one, but one that 
spans many generations: to have the younger generations 



18 19

tározó kiadók egyike. Fontos feladatának tartja, hogy több 
hazai fantasy- és sci-fi-szerzô 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 800 titles published, Delta Vision is one of the 
dominant 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.  D 12
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-1) 200-8016
Fax: (36-1) 394-1731
E-mail: diafilm@diafilm.hu
www.diafilm.hu

A Diafilmgyártó Kft. 2014-ben ünnepelte fennállásának 60. 
évfordulóját. Az évtizedek során megszeretett mesék kö-
zül több száz cím elérhetô, és ma is évente újabb kortárs 
mesék elevenednek meg diafilmen, nagyszerû grafikusok 
illusztrációival. A közös, családi diavetítés fontos lépcsôje 
az olvasóvá nevelésnek, sôt az elsô olvasók szárnypróbál-
gatásainak is. 

Diafilmgyártó celebrated its 60th anniversary in 2014. 
Hundreds of titles, well-loved since decades, are available 
and every year new contemporary stories are becoming 
alive on film strips. Watching projected film strips together 
as a family is an important step to have our children grow up 
to be readers, and is also important for beginner readers. 

Dinasztia Kiadó  K 15
1155 Budapest, Tóth István u. 97. 
Tel./fax: (36-1) 414-0363
E-mail: info@dinasztia.hu
www.dinasztia.hu

Cser Kiadó K 5
1114 Budapest, Ulászló u. 8. 
Tel.: (36-1) 386-9019
Fax: (36-1) 385-6684
E-mail: info@cserkiado.hu
www.cserkiado.hu

Csimota Könyvkiadó  D 23
1134 Budapest, Váci út 19. II. ép. 
Levelezési cím: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 5. fszt. 5.
Tel.: (36-30) 984-1498
E-mail: info@csimota.hu
www.csimota.hu

Csimota Könyvkiadó - a Móra Kiadói Csoport tagja - 2003 
óta a minôségi gyerekkönyvek kiadója. Legfontosabb 
jellemzôk: igényesség és minôség; formai szépség és esz-
tétikum; kreativitás és innováció; társadalmi elkötelezett-
ség: olyan, kényes témák felvállalása, melyek a hazai gye-
rekirodalomban gyakran tabuként szerepelnek (másság, 
tolerancia, elmúlás); új tehetségek felkutatása.

Csimota Publishing - member of Móra Publishing Group - 
is the publisher of quality children’s books since 2003. its 
main characteristics are quality and selectiveness; beauty 
of form and aesthetics; creativity and innovation; social 
responsibility: to take on topics usually considered a taboo 
in Hungarian children’s literature (diversity, tolerance, 
passing away); seeking new talents.

Delta Vision Kiadó B 42
1092 Budapest, Ferenc krt. 40. 
Tel.: (36-70) 322-3755
E-mail: info@deltavision.hu
www.deltavision.hu

A Delta Vision Kiadó fô profilját a fantasy-könyvek kiadása 
jelenti, de tevékenységét az idôk során magyar nyelvû sze-
repjátékok, kártya- és társasjátékok, valamint képregények 
megjelentetésével is bôvítette. A Kiadó 800-nál is több 
megjelentetett és kapható kiadványát tekintve, a megha-
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A romániai magyar kiadók, könyvterjesztôk és könyvkészítôk 
érdekvédelmi egyesülete. Fô célja: a könyvszakma érde-
keinek összehangolása a romániai magyar könyvkiadás 
minôségének folyamatos javításáért. Résztvevôk: EME, 
Gutenberg Kiadó,  Mentor Kiadó, Koinónia Kiadó, Kriterion 
Kiadó, Pallas-Akadémia Kiadó, Polis Kiadó, Pro-Print Kiadó.

The aim of the Association of Hungarian Publishers, 
Book Manufacturers and Booksellers in Romania is to 
safeguard the interests of its 24 member companies and 
raise standards in Hungarian book publishing in Romania. 
Exhibitors: E.M.E., Gutenberg, Mentor, Koinónia, Kriterion, 
Pallas-Akadémia, Polis, Pro-Print.

etalon Film Kft.  K 12
1026 Budapest, Endrôdi S. u. 60/a.
Tel.: (36-1) 275-0929
E-mail: etalonkiado@etalonkiado.hu
www.keresztenyfilmek.hu

A Magyarországon egyedülálló, keresztény szellemiségû 
Etalon Film Kiadó tudatosan válogatva, egyetemes értéke-
ket képviselô filmeket és könyveket ad ki.

Etalon Film Publishing, a unique, Christian publisher in 
Hungary is offering carefully selected books and movies 
that represent universal values. 

európa Könyvkiadó B 17
1075 Budapest, Károly körút 3/c.
Tel.: (36-1) 353-2328
Fax: (36-1) 331-4162
E-mail: info@europakiado.hu
www.europakiado.hu
Kiadóvezetô: M. Nagy Miklós

Az Európa Könyvkiadó Kft. az egyik legnagyobb magyar 
szépirodalmi kiadó. Elsôsorban külföldi mûveket jelentet 
meg magyar fordításban, de számos kiváló magyar szerzô 
is szerepel a listán. Évente 150-200 mûvet ad ki, kapcsolat-

A Dinasztia Kiadó játékos, vidám, sikerélményt jelentô 
fejlesztô lehetôségeket kínál gyermekeknek, az életkoruknak 
megfelelôen. Több, mint 400 készség- és képességfejlesztô 
kiadvány, oktatójáték, tankönyv, füzet közül választhat-
nak az érdeklôdôk. A kiadó élen jár az óvodai fejlesztés és 
iskola-elôkészítés terén is. Kizárólagos forgalmazója a LÜK 
képességfejlesztô játék magyar változatának.

Dinasztia Publishing offers children of all age groups  
a chance to improve their skills while having fun and getting 
a sense of achievement. Those interested can choose from 
more than 400 skill increase books, educational games, 
school books and booklets. Dinasztia is also a pioneer in 
the fields of kindergarten and preschool educational tools, 
and is the exclusive distributor of the Hungarian version of 
skill increase game system LÜK.

Duna Könyvklub Kft. K 6
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.
Tel.: (36-1) 264-4555
Fax: (36-1) 264-4551
E-mail: kiado@dunakiado.hu
www.dunakiado.hu

A Duna Könyvklub a Magyarországon már régóta nem 
mûködô könyvklub hagyományait szeretné feléleszte-
ni, igen kedvezményes feltételeket kínálva tagjainak. 
Elsôsorban szépirodalmi, gyermek- és ifjúsági irodalmi, 
valamint ismeretterjesztô sorozatok kiadásával foglalkozik.

Duna 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.

erdélyi Kiadók  B 47
540493 Târgu Mures (Marosvásárhely), 
str. Moldovei utca 4a/5, Románia
Tel./fax: (40-265) 258-001
E-mail: rmkceh@yahoo.com
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Az Édesvíz Kiadó, Magyarország elsô ezoterikus könyv-
kiadója 1989-ben alakult. Azóta több mint 1000 kötetet 
jelentettünk meg a test-lélek-szellem, a keleti filozófiák,  
a természetgyógyászat, az ezoterikus pszichológia és a 
pozitív gondolkodás területén. Célunk, hogy összegyûjtsük 
és a magyar olvasók rendelkezésére bocsássuk a világ 
legjelentôsebb spirituális könyveit.

Hungary’s first publisher of esoteric books, Édesvíz Pub-
lishing was founded in 1989. Since then we published more 
than 1000 books on the topics of  body-soul-spirit, eastern 
philosophies, naturopathy, esoteric psychology and positive 
thinking. Our goal is to collect and make available the most 
significant spiritual books of the last 30 years.

Életjel Könyvkiadó B 52
24000 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

A szabadkai Életjel Könyvkiadó 1969-óta ad ki könyveket. 
Eddig 51 miniatûrt és 134 nagy könyvet jelentetett meg. 
Legfontosabb tevékenysége Kosztolányi Dezsô és Csáth 
Géza munkássága szabadkai vonatkozásainak a feltárása. 
Számos ismeretlen Kosztolányi-verset, -levelet tett közzé, 
emellett kiadta Csáth Géza hátramaradt naplóit és leveleit 
is.

Életjel Publishing of Subotica has been publishing books 
since 1969, 51 miniature books and 134 regular books so 
far. Its most important activity is the exploration of the 
Subotica aspects of Dezsô Kosztolányi’s and Géza Csáth’s 
life works. It has published a number of unknown poems 
and letters by Kosztolányi as well as Csáth’s posthumous 
diaries and letters.

ban áll a világon számos jelentôs könyvkiadóval és irodalmi 
ügynökséggel.

Európa Könyvkiadó Ltd. is one of the largest publishers of 
literary fiction in Hungary. Its list of titles primarily features 
foreign works in Hungarian translation, but also the works 
of many excellent Hungarian authors. Európa publishes 
200-250 books yearly and is in contact with many reputed 
publishers and agencies throughout the world.

európai elsôkönyvesek Fesztiválja B 38
Az “elsô regények” közös sajátossága, még ha nem is al-
kotnak külön irodalmi mûfajt, hogy az olvasó számára tel-
jesen érintetlen és ismeretlen újdonságot jelentenek. Alko-
tóik tökéletesen ismeretlenek, szó sincs tehát bálványozott 
írókról: nyugodtan figyelhetünk az általuk írtakra, és csakis 
ezekre. Az elôször 2001-ben, idén 15. alkalommal megren-
dezett, nagy sikert aratott elsôkönyves fesztivál újra jelent-
kezik: újabb európai tehetségeknek ad alkalmat a találko-
zásra 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 15th time this year – a time for yet more new 
European writers to meet each other, their readers, and of 
course their publishers.

Édesvíz Kereskedelmi és Kulturális  D 2
szolgáltató Kft. 
1122 Budapest, Városmajor 15.
Tel.: (36-1) 212-1917
Fax: (36-1) 212-9279
E-mail: szerkesztoseg@edesviz.hu
www.edesviz.hu



24 25

(Serbia), on the authors’ creative activities and the rela-
tions between writers and readers. It has established 
institutionalised Hungarian publishing in Vojvodina. It 
published 2440 titles until December 2014.

Fórum Kisebbségkutató intézet  B 53
931 01 Samorin, Parková 4., Slovakia
Tel.: (421) 31 590-2190
Fax: (421) 31 560-2712
E-mail:  forum@foruminst.sk 
www.foruminst.sk

A Fórum Kisebbségkutató Intézet a szlovákiai magyar-
ság társadalomtudományi mûhelye. Az intézet számos 
kutatással vizsgálja, követi és elemzi a szlovákiai magyar 
társadalom helyzetét, s ezeket rendszeresen publikálja is 
különbözô tematikus sorozatokban, hasznos forrásanyag-
ként szolgálva a kutatóknak, érdeklôdôknek.

Forum Institute for Minority Studies is the social scientific 
workshop of Hungarians in Slovakia. The institute carries 
on research on the social situation of Hungarians in 
Slovakia and publishes its material in thematic series, 
thereby serving useful information to researchers and 
inquirers. 

Fônix Könyvmûhely D 15
4220 Hajdúböszörmény, Baross Gábor tér 1. 
Tel.: (36-70) 459-6483
E-mail: fonixkonyv@fonixkonyv.hu
fonixkonyv.hu

Kiadónk 1995-ben kezdte tevékenységét, jelenlegi profilja 
a gyermek- és ifjúsági irodalom. Ennek jegyében indítottuk 
útjára gazdagon illusztrált népmese-sorozatunkat, jelente-
tünk meg klasszikus magyar ifjúsági mûveket és különbözô 
mûfajú (sci-fi, fantasy, steampunk, krimi) hazai és nemzet-
közi gyermek- és ifjúsági regényeket, így téve teljessé a 
könyvfesztiválon is bemutatásra kerülô kínálatunkat.

Fedrigoni B 25
Tel.: (36-20) 9536-536
E-mail: info@fedrigoni.hu
www.fedrigoni.hu 
 
Fedrigoni – exkluzív olasz finom papírok! Kreatív papírok 
és kartonok a könyvgyártás minden területére. Különleges 
vizuális és tapintási élmény. A Fedrigoni papírokkal min-
den kívánság tejlesül. Egyedülálló, több mint 3000 papírból 
álló választék, közvetlenül a gyártótól. Ismert márkáink: 
Nettuno, Acquerello, Tintoretto, Symbol Tatami, Imitlin, 
Sirio, Constellation, Corolla, Splendorgel, Freelife. 

Fedrigioni – exclusive Italian fine papers. Craft papers and 
paperboards for all stages of book binding and printing. A 
feast to visual and tactile senses. Fedrigioni can fulfil any 
demands you might make. We are offering more than 3000 
different kind of papers directly from the manufacturer. 
Our most well known brands include: Nettuno, Acquerello, 
Tintoretto, Symbol Tatami, Imitlin, Sirio, Constellation, 
Corolla, Splendorgel and Freelife.

Forum Könyvkiadó intézet  B 52
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 1957-ben kezdte meg munkáját. 
Alapvetô célkitûzése a vajdasági magyar irodalom serken-
tése. Tevékenységével jelentôs hatást gyakorolt a jugoszlá-
viai/vajdasági magyar irodalom általános helyzetére, az al-
kotói munkára, az író és olvasó kapcsolatának alakulására. 
Létrehozta az intézményesített magyar könyvkiadást a Vaj-
daságban. 2014 decemberéig 2440 címszót jelentetett meg.

Forum Könyvkiadó started operations in 1957. Its major 
goal has always been to stimulate Hungarian literature in 
Vojvodina. Its activities have had a significant impact on 
the general situation of Hungarian literature in Vojvodina 
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ország egyik legdinamikusabban fejlôdô kiadójává váltunk. 
Arra törekszünk, hogy az adott mûfajok - szépirodalom, 
thriller, sci-fi, fantasy, ifjúsági - legkiemelkedôbb mûveit 
mutassuk be. Legbüszkébbek a tavalyi évben indult Fumax 
Irodalom sorozatunkra és aktív rajongótáborunkra vagyunk. 

Our motto is: „Selected books for selective readers.” This 
principle helped us to become one of the most dynamically 
developing publishing houses. We strive to publish only 
the very best of our genres: literary fiction, thrillers, sci-
fi, fantasy, youth fiction. We are very proud of our series 
Fumax Irodalom, launches just last year, and our group of 
enthusiastic fans.

Gabo Kiadó Kft. - Akkord Kiadó Kft. –  B 14
Cicero Könyvstúdió 
1126 Budapest, Tartsay V. u. 4. 
Tel.: (36-1) 354-1365
Fax: (36-1) 472-0377
E-mail: gabo@gabo.hu, cicero@cicerokonyvstudio.hu
www.gabo.hu, cicerokonyvstudio.hu

Galaktika K 5
1024 Budapest, Fény u. 2. I/4.
Tel.: (36-70) 331-6161 70/513-3450
E-mail: terjesztes@galaktikamagazin.hu
www.galaktika.hu

Az Európa legjobb SF kiadójának választott Metropolis Me-
dia idén is új fantasztikus kiadványokkal köszönti olvasóit. 
A Galaktika Fantasztikus Könyvek mellett a klasszikus Galak-
tika magazinnal és exkluzív kiadványunkkal, a Galaktika XL-
lel is megismerkedhetnek a stand látogatói. Emellett óriási 
kedvezmények, játékok várnak mindenkit a fantasztikum 
legjavának kiadójánál, a Galaktikánál!

Metropolis Media – chosen as the best SF publisher in  
Europe – is offering yet another round of great books to it 
readers. At our stand our visitors can find the books of the 
Galatika Fantasztikus Könyvek series as well as the classic 

Fônix Publishing started out in 1995; its current profile 
is children’s and youth literature. This why we started 
our richly illustrated series of folk tales and why we 
publish  classical Hungarian youth fiction and international 
children’s books and youth fiction in a number of different 
genres (sci-fi, fantasy, steampunk, crime fiction), rounding 
out our portfolio presented at the Book Festival.

Francia intézet B 7
1011 Budapest, Fô u. 17. 
Tel.: (36-1) 489-4200
Fax: (36-1) 489-4222
E-mail: info@inst-france.hu
www.franciaintezet.hu

A Francia Intézet a Francia Külügyminisztérium intézmé-
nye, küldetése a francia-magyar kulturális kapcsolatok 
ápolása és fejlesztése. A francia kultúra magyarországi 
megismertetéséhez többek között a mûvészeti és tudo-
mányos együttmûködés (kulturális események, vitaestek 
szervezése), a nyelvoktatás és a könyvkiadás (szak- és 
szépirodalmi mûvek fordításának támogatása) területén 
járul hozzá. 

Institut Français is a cultural institute of the French Foreign 
Ministry. Its mission is to strengthen and multiply the 
cultural ties between France and Hungary. The institute 
promotes French culture in Hungary via supporting artistic 
and scientific endeavours (cultural events, debates), 
language teaching and by supporting the translation of 
many reference books and works of literary fiction.

Fumax Kiadó Kft. D 15
1141 Budapest, Szugló u. 117. F/1.
Tel.: (36-20) 258-1902
E-mail: kapcsolat@comicsinvest.hu
fumax.hu

Szlogenünk: „Minôségi könyvek igényes olvasóknak”, ami-
hez maximálisan tartjuk magunkat. Ennek köszönhetôen az 
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Anthroposophy is the scientific method of Rudolf Stei-
ner, aimed at the modern man to help them discover soul 
and mind in new ways. While examining the relationship 
between man and world, it offers the methodology of 
cognition rather than exact results. It inspired education 
(Waldorf), healthcare, architecture and Christology. 

Geopen Kiadó B 20
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B/2.
Tel.: (36-1) 999-9521
E-mail: posta@geopen.hu
www.geopen.hu

A Geopen Kiadó a kortárs külföldi irodalom legjavából válo-
gat. Sztárszerzôi: Murakami Haruki, John Grisham. Kiadói 
palettáján megtalálhatók az igényes képzômûvészeti, stí-
lustörténeti albumok, köztük értékes magyar vonatkozású 
kiadványok (Rostás Péter, Vadas József, Mester Éva, Bohus 
Zoltán munkái). A gasztronómia mûfajában kiemelkedô ki-
adványa a Larousse gasztronómiai enciklopédia. 

Geopen Publishing is offering the top picks of contemporary 
international literature, such as the works of Murakami 
Haruki or John Grisham. Besides these, the publisher 
offers selected titles on the fine arts, history of styles, 
many of them important Hungarian works of Péter Rostás, 
József Vadas, Éva Mester and Zoltán Bohus. An important 
tile amongst its titles in gastronomy is the Larousse 
Encyclopedia of Gastronomy.  

Goethe-institut B 5
1092 Budapest, Ráday u. 58.
Tel.: (36-1) 374-4070
Fax: (36-1) 374-4080
E-mail: info@budapest.goethe.org
www.goethe.de/budapest

A Goethe-Institut Németország kulturális intézete, mely a 
világ számos pontján megtalálható – így 1988 óta Budapes-
ten is. Célja, hogy elôsegítse a német nyelv elsajátítását és 

magazine Galaktika and our exclusive title Galaktika XL. We 
are also offering great discounts, quizzes and games. 

General Press Könyvkiadó D 17
1086 Budapest, Dankó utca 4-8.
Tel.: (36-1) 299-1030
Fax: (36-1) 210-1488
E-mail: generalpress@lira.hu
www.generalpress.hu

A General Press Könyvkiadó több mint 25 éve igyekszik  
a sokféle olvasói igénynek megfelelni. A népszerû soroza-
tok (világsikerek, romantikus regények, regényes történe-
lem) mellett az idei Fesztiválra Lee Child és Jeffrey Archer 
új kötetével jelentkezünk. Nicholas Sparks Hosszú utazás 
címû regénye pedig a Fesztivállal egy idôben elevenedik 
meg a filmvásznon. 

General Press is aiming to please all kind of readers for 
more than 25 years now. Besides its popular series of 
bestsellers, romantic fiction and historical fiction, at this 
year’s Book Festival we are preparing to launch the new 
works of Lee Child and Jeffrey Archer. The movie version 
of one of our previous books, The Longest Ride (Hosszú uta-
zás) by Nicholas Sparks is hitting the screens at the same 
time as the Festival opens.  

Genius Kiadó B 27
1026 Budapest, Riadó utca 2/B.
Tel.: (36-20) 359-0252
E-mail: konyv@geniuskiado.hu
www.antropozofia.hu

Antropozófia – szellemtudomány. A modern ember számá-
ra dolgozta ki Rudolf Steiner a lélek és a szellem megisme-
résének útját, a természettudomány módszerét alapul véve. 
Az ember és a világ viszonyát kutatva nem eredményeket 
közöl elôadásaiban és könyveiben, hanem a megismerés 
módszertanát írja le. Gondolataival inspirálta többek között 
az oktatást (Waldorf), gyógyítást, építészetet, krisztológiát.  
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Tudta, hogy a Gólem Színház nem csak színház, hanem 
könyveket is kiad? Nem? Standunknál izraeli és magyar 
szerzôk novelláit, meséit, önéletrajzait találja meg, ame-
lyekben egy dolog biztosan közös: a zsidó (nép, vallás, 
sorsközösség, törzs vagy ki tudja mi is az, hogy zsidó).  
A könyvek mellé színházjegyet is adunk ajándékba!  

Did you know that Gólem Theatre s not only a theatre but 
a publisher as well? At our stand you can find the short 
stories, folk tales and memoirs of authors both foreign 
and Hungarian. All of them have one thing in common: the 
Jewish (people, religion, fate, tribe or whatever we define 
„Jewish” as). For each book bought we are gifting you with 
a theatre ticket.

Gondolat Kiadó K 20
1088 Budapest, Szentkirályi u. 16.
Tel.: (36-1) 486-1528
E-mail: info@gondolatkiado.hu
www.gondolatkiado.hu

A Gondolat Kiadó a tudományos ismeretterjesztô könyvek 
legnagyobb magyar kiadójaként vált ismertté az olvasók 
körében. A megújult Gondolat folytatja ezt a hagyományt, 
melyet kiegészít az egyre erôsödô szépirodalmi vonal. A 
kiadó profiljának meghatározó elemei a történelem, a kultú-
ra- és médiatudomány, a szociológia, a filozófia, a pedagó-
gia, az ókortudomány és a kortárs európai irodalom. 

Gondolat Publishing has become known amongst the 
readers as the biggest publisher of popular science books 
in Hungary. The renewed Gondolat continues with this 
tradition, but introduces an ever-growing line of literary 
fiction. Main elements of our publishing profile are 
history, cultural and media studies, sociology, philosophy, 
pedagogy, ancient studies and contemporary European 
literary fiction.

a nemzetközi kulturális együttmûködést. Kínálata a német 
társadalom sokszínûségét és a pezsgô német kultúrát tük-
rözi vissza. Rendelkezésére állunk mindenkinek, aki szíve-
sen és aktívan foglalkozik a német nyelvvel és kultúrával.

Goethe Institute is Germany’s cultural institution operating 
worldwide – In Budapest,  since 1988. It aims to help in 
learning German language and to promote international 
cultural cooperation. Its offerings reflect the diversity of 
German society and the liveliness of German culture. We 
are at anyone’s service who wishes to study German and 
learn about the country’s culture.

Gold Book Könyvkiadó D 20
4225 Debrecen, Perem u. 26.
Tel.: (36-52) 530-842
E-mail: info@goldbook.hu
www.goldbook.hu

Kiadónk a minôségre helyezi a hangsúlyt. Kiadványaink na-
gyobb részét jelenleg a történelmi regények alkotják, kül-
földi és magyar szerzôktôl egyaránt. Szerepel még a palet-
tán többek között krimi, háborús és gazdaságpolitikai mûfaj 
is. Néhány népszerû szerzônk: Bán Mór, Drábik János, J. 
D. Robb (Nora Roberts), W. E. B. Griffin, Simon Scarrow, 
Anthony Beevor, Tony Park. 

Our publishing house puts a great emphasis on quality. 
Most of our current titles are historical fiction from both 
Hungarian and foreign authors. We also publish crime 
fiction, war novels and works on economic policy. Some 
of our most popular authors are Mór Bán, János Drábik, J. 
D. Robb (Nora Roberts), W. E. B. Griffin, Simon Scarrow, 
Anthony Beevor and Tony Park.

Gólem színház egyesület D 9
2721 Pilis, Újerdô u. 5. 
Tel.: (36-20) 204-3426
E-mail: borgula@golemszinhaz.hu
www.golemszinhaz.hu
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Szabadság tér 2., Kovászna megye, Románia
Tel.: (40) 267-351-648
Fax: (40) 267-315-038
E-mail: office@cultcov.ro
www.cultcov.ro

A kiadót Kovászna Megye Tanácsa hozta létre és a Kovászna 
Megyei Mûvelôdési Központ mûködteti. Mûködése eredmé-
nyeként értékes helytörténeti- és természetrajzi munkák, 
megyeleírások, néprajzi monográfiák, jeles emberek élet-
rajzait tartalmazó kiadványok láttak napvilágot. Ezek mind 
a Székelyföldön való megmaradást szolgálják. 

This publishing house was founded by the Council of 
Covasna County and is ran by the Cultural Centre of 
Covasna County. Its titles include works on local history, 
natural history, several county studies, biographies and 
monographies on ethnology. 

Helikon Kiadó Kft.  B 16
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: info@helikon.hu
www.helikon.hu

A Helikon Kiadó a legrangosabb magyar kiadók egyike. 
Színvonalas filozófiai, történelmi, szociológiai, pszichológi-
ai és irodalomtörténeti munkák mellett szépirodalmi mûvek 
is szerepelnek a kiadványai között. Márai Sándor, Weöres 
Sándor, Bánffy Miklós életmûve mellett a világirodalom 
olyan klasszikusai jelennek meg a kiadó gondozásában, 
mint Baricco, Rushdie vagy Vonnegut. 

Helikon Publishing is one of the most prominent of 
Hungarian publishing houses.  Besides quality works on 
philosophy, history, sociology, psychology, aesthetics and 
literature history, Helikon also offers literary fiction: the 
books of Sándor Márai, Sándor Weöres, Miklós Bánffy and 
the works of international bestselling authors like Ales-
sandro Baricco, Salman Rushdie or Kurt Vonnegut.

Gömör-Kishont Múzeum egyesület  B 53
97901 Rimavska Sobota, Železnič  iarská 1., Slovakia
E-mail: gemamuz@gmail.com
www.gomororszag.sk

 Az egyesület indította útjára a Gömör-Kishont Téka címû 
sorozatot, gömöri vonatkozású helytörténeti, kultúrtör-
téneti kiadványokkal. Az egyesület adja ki a Gömörország 
címû regionális folyóiratot.

Gömör-Kishont Museum Association launched the series 
Gömör-Kishont Téka, publishing local history and history 
of culture publications on Gemer County (Slovakia). 
The Association also publishes the regional periodical 
Gömörország, that focuses on the events of Gemer.

Harmat Kiadói Alapítvány B 24
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. Elsôdleges céljának tekinti, hogy 
színvonalas és friss irodalommal lássa el a keresztény ér-
tékekre nyitott olvasókat. Legnépszerûbb kiadványai pár-
kapcsolati és gyermeknevelési kérdésekkel foglalkoznak, 
választéka pedig széles skálán mozog: a gyermekirodalom-
tól 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. 

Háromszék Vármegye Kiadó B 46
520008 Sepsiszentgyörgy, 
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Tel.: (36-1) 436-2045
Fax: (36-1) 436-2213
E-mail: ugyfelszolgalat@hvg.hu
www.hvgkonyvek.hu

Pszichológiai, önismereti, üzleti és menedzsment könyveink-
kel, a kreativitást növelô kiadványainkkal segítséget nyújtunk 
a mindennapok kihívásaihoz. Ismeretterjesztô könyveink a 
népszerû tudománytól az életrajzokon át a tényfeltáró iroda-
lomig, a tudást és a szórakozást ötvözik. Igényes gyerekköny-
veink építik a gyerekek tudását, és remek, a szülôkkel közösen 
folytatott beszélgetésekre és tevékenységekre sarkallnak.

You can find help for almost any challenges on the pages 
of our business management books. Our reference books,  
ranging from popular science to biographies and factual 
literature, combine knowledge and entertainment. Our 
children’s books help building children’s knowledge and inspire 
to parent-children discussions.

immanuel Alapítvány D 7
9700 Szombathely, Alsóhegyi út 42/A.
Tel.: (36-20) 776-2585
E-mail: immanuel@immanuel.hu
www.immanuel.hu

Az Immanuel Alapítvány a zsidó-keresztény kultúra értékeit 
kívánja az olvasókkal még szélesebb körben megismertetni. 
1994-ben kezdte mûködését. Kiadónk, amelyet ma már egyre 
többen az IMMANUEL S(z)ZÓSZÓRÓK néven ismernek, olyan 
címek által jutott el az olvasók egészen széles köreihez, mint 
A Viskó, a Bonhoeffer, a Merj szeretni!, A Hamasz fia, illetve az 
egyre kedveltebb gyerekkönyveink. 

Immanuel Foundation wishes to convey the values of 
Judeo-Christian culture to the reading public. Established 
in 1994, our publishing house – better known nowadays 
as IMMANUEL S(z)ZÓSZÓRÓK – offered titles such as The 
Shack (A viskó), Bonhoeffer, The  Love Dare (Merj szeretni!) 
and Son of Hamas (A Hamasz fia) to its readers, along with 
its increasingly popular children’s books.

Historium  B 53
Dunaszerdahely, Boriny 1367/12, Szlovákia
E-mail: historium.kiado@gmail.com
www.historium.eu 

A Historium Kiadó 2011 májusában jött létre, azzal a céllal, hogy 
a történelmet minôségi szinten gondozza - nem csak könyvek 
és cikkek formájában, de különféle rendezvények szervezése 
révén is. A tehetséggondozást szintén fontos feladatunknak 
tekintjük, évente több novella- és regényíró pályázatot írunk ki.

Historium Publishing was established in 2011 with the aim of 
publishing high-quality books and articles on history. Besides 
publishing, Historium also organizes events. It also focuses on 
talent care by organizing short story and novel competitions. 

Holnap Kiadó K 13
1111 Budapest, Zenta u. 5.  
Tel./fax: (36-1) 466-6928
E-mail: holnapkiado@holnapkiado.hu
www.holnapkiado.hu

Az évek során Kiadónk arculata kiteljesedett, a mûvelt közön-
ség az igényes, értékes mûvek közreadójaként tart számon 
bennünket. A mûvelôdés- és kultúrtörténet nagy alakjainak, 
eseményeinek és eredményeinek bemutatása során ötvözzük 
a tudományos igényességet a közérthetôséggel és olvasmá-
nyossággal. A megkezdett tematikánkat bôvítjük és válogatunk 
a magyar és nemzetközi irodalomból és szerzôk közül. 

In the previous years the profile of the publishing house 
rounded out nicely. The reading public considers us the 
publisher of valuable, selected works. We publish scientifically 
just, yet still easily accessible books on the main figures of 
cultural history. We are continuing our current line but we 
will also pick new authors both form Hungarian and world 
literature.

HVG Könyvek B 26
1037 Budapest, Montevideo u. 14.



36 37

exhibition on Theodor Herzl and watch a play about his life 
as well as learn a number of interesting facts about Israel, 
its heritage, culture and its people.

Jaffa Kiadó B 21
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Tel.: (36-1) 301-0894
Fax: (36-1) 301-0895
E-mail: info@jaffa.hu
www.jaffa.hu

Radnóti Miklósné, Dr. Csernus Imre, Ungváry Krisztián, 
Tabajdi Gábor, Szendi Gábor, Mezei Elmira, Posta Renáta, 
Lakatos Péter, Bear Grylls, Dynamo, Kat. Von D., Harlan 
Coben, Elmore Leonard, Jeff Abbott, James Ellroy, Sándor 
Anikó,  Soma Mamagésa, Belsô Nóra, Rados Virág, Badár 
Sándor, Horváth János, Galla Miklós, Ablonczy Balázs.  
Pszichológia, történelem, szórakozás, irodalom – minôség 
kívül, belül!

Miklósné Radnóti, Dr Imre Csernus, Krisztián Ungváry, 
Gábor Tabajdi, Gábor Szendi, Elmira Mezei, Renáta Posta, 
Péter Lakatos, Bear Grylls, Dynamo, Kat. Von D., , Harlan 
Coben, Elmore Leonard, Jeff Abbot, James Ellroy, Ani-
kó Sándor, Soma Mamagésa, Dr Nóra Belsô, Virág Ra-
dos, Sándor Badár, János Horváth, Miklós Galla, Balázs 
Ablonczy. Psychology, history, entertainment, literature – 
quality inside and outside.

Jehova Tanúi D 16
1163 Budapest, Kövirózsa utca 1. 
Tel.: (36-20) 377-3560
E-mail: co.hu@jw.org
jw.org

A Biblia a történelem legelterjedtebb könyve. A Jehova Ta-
núi kiadói és nyomtatási tevékenységének középpontjában 
a Biblia és a megértését segítô kiadványok készítése áll. 
Ehhez a világ legnagyobb nyomdai kapacitása áll rendel-
kezésükre. Minden kiadványuk díjmentes. Hivatalos webol-

istituto italiano di Cultura - Olasz Kultúrintézet B 7
1088 Budapest, Bródy S. u. 8. 
Tel.: (36-1) 483-2040
Fax: (36-1) 317-6653
E-mail: iicbudapest@esteri.it
www.iicbudapest.esteri.it

Az olasz standon a legfontosabb olasz könyvkiadók leg-
frissebb kiadványait mutatjuk be az irodalom, esszéírás, 
gyermekirodalom, mûvészet, gasztronómia témaköré-
ben. Az Intézet tevékenységét (kulturális rendezvények, 
nyelvtanfolyamok) ismertetô információs anyagaink is az 
érdeklôdôk rendelkezésére állnak. 

At the Italian stand we present the latest titles of the most 
important Italian publishing houses in literature, essays, 
children’s literature, arts and gastronomy. You will also find 
several leaflets on the activities (cultural events, language 
courses, etc.) offered by our institute.

izrael állam nagykövetsége  B 6
1026 Budapest, Fullánk u. 8.
Tel.: (36-1) 392-6200
Fax: (36-1) 200-0783
E-mail: info@budapest.mfa.gov.il
www.izrael.hu Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinHungary

Shalom, Izrael Állam Nagykövetsége örömmel mutatja be 
Izrael Állam megálmodójának, a magyar származású Herzl 
Tivadarnak életét és mûveit. Standunkon bepillantást nyer-
hetnek az Izrael létrejöttét megelôzô történelmi korszakba, 
valamint megtekinthetik a Herzl Tivadarról szóló kiállítást 
és színdarabot is. Mindezeken felül sok érdekességet tud-
hatnak meg Izraelrôl, annak örökségérôl, kultúrájáról és 
népérôl.

Shalom. The Embassy of Israel in Budapest offers the 
visitors a glace into the life and works of Theodor Herzl, 
founder of the dream of the State of Israel. At our stand 
you can take a glimpse into the historical period preceding 
the foundation of the modern Israel, walk through the 



38 39

in Christianity and spirituality. Amongst its titles there are 
works on theology, spiritual issues, social studies and 
history. They are the publishers of the special issues of the 
periodical A Szív, which turns 100 years old this year.  

Kalligram Kiadó B 15
1094 Budapest, Tûzoltó u. 8. félemelet 2.
Tel.: (36-1) 216-6875
E-mail: kalligram.kiado@gmail.com
www.kalligram.com

Az 1991-ben alapított pozsonyi Kalligram Könyv- és Lap-
kiadó Kft. a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legis-
mertebb mûhelye. A szépirodalom mellett irodalomtörté-
neti, társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai 
munkák és gyermekkönyvek is szerepelnek kiadónk re-
pertoárjában. Kiadónk 1992-tôl Kalligram fejléccel magyar 
nyelvû irodalmi és mûvészeti folyóiratot is megjelentet. 

Kalligram Publishing of Bratislava, founded in 1991 is one of 
the most well-known of Hungarian publishers. Apart from 
literary fiction they have numerous titles on the following 
fields: literary history, social sciences, history, philosophy, 
aesthetics, children’s literature. The publishing house has 
its own literary and cultural magazine, Kalligram, founded 
in 1992. 

Kálvin Kiadó B 22
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (36-1) 386-8267
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
www.kalvinkiado.hu

A Kálvin Kiadó a Magyarországi Református Egyház és a 
Magyar Bibliatársulat Alapítvány megbízásából protestáns 
Bibliák, a Szentírás jobb megértését segítô teológiai szak-
könyvek, hitéleti, ismeretterjesztô és szépirodalmi kiadvá-
nyok, család- és lelkigondozó, valamint gyermek- és ifjú-
sági könyvek megjelentetésével és forgalmazásával teljesít 
szolgálatot országszerte és a határainkon túl.

daluk (jw.org), ami ma már mintegy 700 nyelven érhetô el, 
minden korosztálynak tartalmaz értékes olvasnivalót.

The Bible is the most well-read book in history. Jehova’s 
Witnnesses focus their publishing power on the Bible and 
other publications supporting its better understanding. 
They have the biggest printing capacity of the world, and all 
their publications are freely available to the readers. Their 
official website, now available on 700 languages, offers 
reading materials to all ages. 

Jelenkor Kiadó B 21
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 30/A.
Tel.: (36-72) 314-782
Fax: (36-72) 532-047
E-mail: marketing@jelenkor.com, office@jelenkor.com
www.jelenkor.com

Magyar és külföldi szépirodalom, klasszikusok, kortársak 
és kortárs klasszikusok.

Hungarian and international literary fiction; classics, 
contemporaries and classic contemporaries.

Jezsuita Kiadó B 23
1085 Budapest, Horánszky u. 20. 
Tel.: (36-1) 327-4052
Fax: (36-1) 327-4056
E-mail: konyvek@jezsuita.hu
www.jezsuitakonyvek.hu

A 2011-ben alapított Jezsuita Kiadó hiánypótló módon azo-
kat is igyekszik megszólítani, akik az egyházon kívül élve 
érdeklôdnek a keresztény hit és spiritualitás iránt. Kötetei 
között teológiai, lelkiségi, társadalmi és történeti témájú 
könyvek egyaránt találhatók. A kiadó gondozásában látnak 
napvilágot az idén százéves A Szív címû lelkiségi és kultu-
rális folyóirat tematikus lapszámai is. 

Jezsuita (Jesuit) Publishing, founded in 2011 try to reach 
even those are not a member of the Church but interested 
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A Kolibri Kiadó könyveit magas irodalmi színvonal és igé-
nyes kivitel jellemzi. Ezt ismerte el a Gyerekkönyvek Nem-
zetközi Tanácsának Magyar Egyesülete az „Év Kiadója” 
címmel. Az európai mesekincs meghatározó alkotásait  
a Kolibri Klasszikusok, az ifjúsági, „húsba vágó” regényein-
ket a Magasfeszültség! márkanévvel látjuk el. 2014 ôszétôl 
a Disney-könyvek, 2015-tôl pedig a Star Wars-kiadványok 
kiemelt magyarországi kiadója lettünk.

Kolibri Publishing’s titles in children’s and youth literature 
come with high literary standards and quality appearance. 
This is one of the reasons why we were named  „Publisher 
of the Year” by the Hungarian Section of IBBY. Our seri-
es of the most prominent pieces of European storytelling 
tradition, not yet published or long since unavailable in 
Hungary runs under the series title Kolibri Classics. Our 
cutting edge youth literature titles can be found under 
the series title High Voltage (Magasfeszültség). We are the 
Hungarian publishers of Disney since 2014 and of the Star 
Wars brand since 2015.

Kortárs Kiadó K 11
1062 Budapest, Bajza u. 18.
Tel./fax: (36-1) 343-6082
E-mail: korkiado@t-online.hu
www.kortarskiado.hu

A Kortárs Kiadó a kortárs és klasszikus magyar írók szép-
irodalmi alkotásait, esszéit és kultúrtörténeti munkáit adja 
közre. Számos ismert és kevésbé ismert szerzôt bemuta-
tott – egyik legfontosabb vállalkozása a Magyar Remekírók 
sorozat újraindítása (Babits-, Zrínyi-, Szabó Dezsô-, Mik-
száth- stb. kötetek). Keresettek a Magyar Nézô, Kortárs-
vers, -próza, -film és esszé sorozatainak darabjai. 

Kortárs Kiadó (Contemporary Publishing) publishes 
literary works, essays and works on cultural history 
by contemporary and classic Hungarian authors. It has 
presented a number of well-known and less well-known 
authors. One of its most important projects has been 

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.

Kláris Kiadó B 27
1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.
Tel.: (36-1) 489-0030
Fax: (36-1) 489-0031
E-mail: kiado@klaris.hu
www.klaris.hu

A szülô és a pedagógus egész lényével nevel - minden ne-
velés önnevelés. A gyermek szellemi lény, akit a magával 
hozott képességeinek a kibontakoztatásában kell segíte-
nünk. (Ön)nevelésben ad segítséget Aletheia (tudat, Én) és 
Paidagogos sorozatunk (ének, kreatív írás, játékok, olvasó-
könyv, 12 érzék). A világmindenséggel kötnek össze a nagy 
verses eposzok (Charis: Parzival, Ji King, Tao Te King).

Parents and pedagogues educate with their whole self 
– education is always self-education too. A child is an 
intellectual entity, whom we should help develop their 
inherent abilities. Our series Aletheia (conscience, self) 
and Paidagogos (singing, creative writing, games, reader, 
12 senses) help in (self)education. The great epic poems 
(Charis: Parzival, I Ching, Tao Te Ching) link you with the 
universe.

Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft. D 12
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: kolibri@kolibrikiado.hu
www.libri-kiado.hu/gyerekkonyv
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arra vagyunk, hogy Csukás István ránk bízta életmûvének  
gondozását.

Könyvmolyképzô Publishing has been publishing children’s 
and youth literature since 2000. Teachers, librarians 
and parents are grateful for our advice on what to give 
children for an enjoyable reading. Our most successful 
title is Twilight – that encouraged thousands of Hungarian 
teenagers to start reading again. Our greatest pride is that 
István Csukás trusted us with publishing his oeuvre.

Könyvtündér  D 5
1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 15.
Tel.: (36-1) 370-9264
Fax: (36-1) 370-5540
E-mail: domahidy.sandor@tothagasplusz.hu
www.konyvtunder.hu

Könyvtündér online. Internetes könyváruházunkat a nap 
bármely szakában látogathatja és leadhatja rendelését. 
Több mint negyvenezer állandó címmel dolgozunk. Keres-
sen fel minket! www.konyvtunder.hu

Könyvtündér online. You can visit our webshop and give 
your order at all hours of the day. We have more than 
40000 titles on stock. Look us up at www.konyvtunder.hu

Kronosz Kiadó B 52/B
7624 Pécs, Nagy Jenô u. 12. 
Tel./fax: (36-72) 215-781
E-mail: info@kronoszkiado.hu
www.kronoszkiado.hu

A pécsi székhelyû Kronosz Kiadó 2012-ben alakult mo-
dern társadalomtudományi mûvek megjelentetése iránt 
elkötelezett szakemberek közremûködésével. Profilját a 
történelmi és helytörténeti, valamint irodalom-, színház és 
mûvészettörténeti kiadványok alakítják. 2014-ben 17 címet 
jelentetett meg. Sorozatai: Sziluett – Korszerû történelmi élet-
rajzok; SziTu – Színháztudományi Kiskönyvtár; Pécsi Mozaik.

the publishing of the Hungarian Classic Authors series  
(Babits, Zrínyi, Dezsô Szabó, Mikszáth etc.). Our other  
series, Hungarian View, Kortárs Poetry, Kortárs Prose, Kor-
társ Film and Kortárs Essay are also popular.

Kossuth Kiadói Csoport B 18
1043 Budapest, Bocskai u. 26. 
Tel.: (36-1) 888-9150
Fax: (36-1) 888-9102
E-mail: marketing@kossuth.hu
www.kossuth.hu

Magyarország egyik vezetô kiadói csoportja. Kossuth Kiadó 
* Ventus Libro Kiadó * Noran Libro Kiadó * Naphegy Kiadó * 
BBC History * BBC GoodFood * Multimedia Plaza * Cultiris 
Képügynökség * Könyvbarát Kft. Kiemelkedô minôségû 
sorozatok, saját fejlesztésû kiadványok, ismeretterjesztô 
könyvek, bestsellerek, hangoskönyvek, gyerekkönyvek. 

One of the leading publishing groups in Hungary.  
Kossuth Publishing * Ventus Libro Publishing * Noran Libro  
Publishing * Naphegy Publishing * BBC History * BBC 
GoodFood * Multimedia Plaza * Cultiris Image Agency * 
Könyvbarát Ltd. Outstanding quality series, self-developed 
special publications, selective popular science books, 
bestsellers, audio books, children’s books.

Könyvmolyképzô Kiadó Kft. D 1
6725 Szeged, Dobó u. 12/B.
Tel.: (36-62) 551-132
Fax: (36-62) 551-139
E-mail: info@konyvmolykepzo.hu
www.konyvmolykepzo.hu

A Könyvmolyképzô Kiadó 2000 óta foglalkozik gyermek- 
és ifjúsági irodalom kiadásával. Véleményünket a pedagó-
gusok és szülôk is szívesen fogadják arról, mit érdemes 
a gyerekek kezébe adni, ha olvasmányélményt szeretnénk 
nekik nyújtani. Legsikeresebb címünk a Twilight, amely a 
tinik ezreit vette rá újra az olvasásra. A legbüszkébbek 
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folytatjuk, valamint zenei CD-k és DVD-k széles választékát 
értékesítjük, idegennyelvû könyvekkel és ajándéktárgyak-
kal egyetemben. 

Libra Books has a stock of more than 40.000 foreign 
language titles, both books and assorted periodicals. We 
have another store at 45 Andrássy Street which specializes 
in sheet music, music CDs and DVDs, all of them available 
in a wide range alongside with foreign language books and 
souvenirs. 

libri Könyvkiadó Kft. B 16 
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: info@libri-kiado.hu
www.libri-kiado.hu

A Libri Kiadó a 2011-es alapítása óta a magyar könyvki-
adás egyik meghatározó szereplôjévé vált. A kortárs ma-
gyar szépirodalom és a világirodalom remekmûvei mellett 
kínálatunkban megtalálhatók a legnagyobb bestsellerek, 
életrajzi kötetek, ismeretterjesztô és tudományos kiadvá-
nyok. A fesztivál ideje alatt könyveinket kedvezményesen 
vásárolhatja meg a kiadó standján.

Libri Publishing has became a leading name in Hungarian 
book publishing since it was founded  in 2011. Our profile 
includes contemporary Hungarian and international literary 
fiction, bestsellers, autobiographies, popular science and 
science books.  During the Book Festival we are offering 
great discounts at our stand.

librotrade Kft. B 11
1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel./fax: (36-1) 254-0252
E-mail: titkarsag@librotrade.hu

A Librotrade Kft. Magyarország egyik legnagyobb könyv- 
és folyóirat importôre és hazai forgalmazója. Vállal idegen 

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, lo-
cal history, history of the arts, theatre history and literary 
history. In 2014, Kronosz published 17 titles. Main series 
are: Sziluett – Korszerû történelmi életrajzok; SziTu – Szín-
háztudományi Kiskönyvtár; Pécsi Mozaik.

l’Harmattan Kiadó K 19
1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.
Tel.: (36-1) 411-0175
E-mail: szerkesztoseg@harmattan.hu
www.harmattan.hu, szepirodalom.harmattan.hu

A L’Harmattan Könyvkiadó több mint másfél évtizede van 
jelen a magyar könyvpiacon. 112 élô sorozatban 150 kötetet 
publikál évente, melyek döntô többsége szaktudományos 
intézményi együttmûködésben valósul meg. Emellett az 
utóbbi években különös hangsúlyt fektet a minôségi szép-
irodalom, az ismeretterjesztô mûvek, valamint az elektro-
nikus tartalmak kiadására. 

L’Harmattan Publishing is present on the Hungarian book 
market for more than a decade and a half now. It publishes 
150 titles yearly in 112 on-going series, most of them in 
contribution with academic institutions. In the last few year 
L’Harmattan also focuses on publishing quality literary 
fiction, informational books and e-content.

libra Books Kft. B 49
1085 Budapest, Kölcsey 2. 
Tel.: (36-1) 267-5777
Fax: (36-1) 483-0660
E-mail: info@librabooks.hu
www.nyelvkonyvbolt.hu

A Libra Books közel 40.000 címbôl álló idegen nyelvû 
könyv- és folyóirat készlettel rendelkezik. A már több mint 
100 éve zenemûboltként mûködô Andrássy út 45. sz. alat-
ti üzletünkben a kottakereskedelem legjobb hagyományait 
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A Líra csoport több mint 20 éve a magyar könyvpiac egyik 
legfontosabb szereplôje. Törzsvásárlóinknak 7% ked-
vezményt biztosítunk országszerte közel 70 könyvesbol-
tunkban, valamint akár 27% engedményt a lira.hu online 
áruházban, és megkapják a Líra Könyvklub magazinunkat. 
Kiadói csoportunkhoz tartozik a Magvetô, a Corvina, az 
Athenaeum, a Rózsavölgyi és Társa, a Manó Könyvek és  
a General Press Kiadó.

Líra Publishing group, one of the most important players 
in Hungarian publishing for 20 years, has nearly 70  
bookshops all over Hungary. Our regular customers receive 
a 7 % discount with each purchase or maximum 27% for 
purchases via the lira.hu web store. They also become 
members of the Líra Book Club and thus receive our bi-
weekly book and cultural magazine free of charge. Members 
of Líra Publishing Group are: Magvetô, Corvina, Athenaeum 
Rózsavölgyi és Társa, Manó Könyvek and General Press. 

litera – az irodalmi portál G 1
1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/C.
Tel.: (36-1) 266-5407
Fax: (36-1) 266-8534
E-mail: litera@litera.hu
www.litera.hu

A Litera 2002 óta a hazai és nemzetközi irodalmi élet vezetô 
internetes felülete. Tizenhárom év alatt egyre bôvülô lap-
családot épített  fel: híreivel, kritikákkal, interjúkkal és be-
számolóival az irodalom sokszínûségét mutatja be olvasó-
inak. A Litera lapcsalád: Litera – az irodalmi portál: www.
litera.hu; Írólapok: www.irolap.hu; Hungarian Literature  
Online: www.hlo.hu.

Litera is the leading surface of the national and international 
literary world on the internet since 2002. During the last 13 
years Litera built an ever expanding group of sites: with its 
news, critiques, interviews and reports Litera presents the 
variety of literature to its readers. Litera sites: Litera, Portal 
of Literature – www.litera.hu; Author Pages – www.irolap.
hu; Hungarian Literature Online – www.hlo.hu

nyelvû könyv- és folyóirat beszerzést. Angol, német, fran-
cia, olasz és spanyol nyelven szépirodalmi mûvek, nyelv-
könyvek, szótárak és ismeretterjesztô 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.  B 53
929 01 Dunajska Streda, Galantská 258/2F, Slovakia
Tel.: (421) 31-5529028
E-mail: marketing@liliumaurum.sk
www.liliumaurum.sk 

A dunaszerdahelyi könyv- és lapkiadó számos 
ismeretterjesztô, kultúrtörténeti kiadvánnyal járul hozzá a 
felvidéki kultúra népszerûsítéséhez. A kiadó egyik megha-
tározó munkája a Vámbéry-életmûsorozat gondozása.

This publisher from Dunajska Streda plays an important 
part in promoting the Hungarian culture of Slovakia with 
many publications on popular science and cultural history, 
and also publishes the complete works of Ármin Vámbéry. 

líra Könyv Zrt. B 19 és D 17
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 210-9600
Infovonal: (36-1) 33 77 333
Fax: (36-1) 210-1488
E-mail: lira@lira.hu
www.lira.hu
Internetes könyváruház: www.lira.hu
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E-mail: info@bibliatarsulat.hu
www.bibliatarsulat.hu

Az MBTA 66 éve gondozza a magyar nyelvû Biblia szöve-
gét. Felel az 1908-as revideált Károli Biblia és a revideált 
protestáns új fordítású Biblia (RÚF 2014) szövegének ter-
jesztéséért és népszerûsítéséért. Elérhetô áron, formá-
tumban és érthetô mai magyar nyelven kívánja terjeszteni 
a Szentírást. Adománygyûjtô akcióival ingyenes bibliaosz-
tások 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 64 years and is 
responsible for the new Protestant translation of the Bible 
and the revised text of the Károli Bible. HBSF wishes to 
distribute the Holy Scripture in an accessible language and 
format and at an affordable price. Its regular fundraising 
events serve to cover the expenses of handing out free 
Bibles to those in need. MBTA is a member of United Bible 
Societies.

Magyar illusztrátorok Társasága G 5
1031 Budapest, Torma K. u. 21. fszt. 3.
Tel./fax: (36-30) 494-4000
E-mail: sarkany.gyozo@gmail.com

A Társaság olyan kulturális érdekvédelmi szervezet, mely 
összefogja az illusztráció területén kiemelkedô munkás-
ságot folytató mûvészeket. Feladatának tekinti a magyar 
illusztráció legjobb értékeinek terjesztését és megôrzését 
külföldön és belföldön egyaránt.

The Society is a cultural organization for protecting the 
interests of the outstanding artists working as illustrators. 
We are committed to promoting and maintaining the 
achievements of Hungarian illustrator’s both nationally and 
internationally. 

literárne informačné Centrum B 9
81224 Bratislava, Nám SNP 12., Slovak Republic
Tel.: (42-12) 204-73-506
Fax: (42-12) 529-64-563
E-mail: ludia@litcentrum.sk
www.litcentrum.sk

A szlovák könyvkiadók közös standja.
 
The collective exhibition of the Slovakian publishers.

Magvetô Kiadó  B 19
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5020
Fax: (36-1) 318-4107
E-mail: magveto@lira.hu
www.magveto.hu

A Magvetô a kortárs magyar irodalom legjelentôsebb 
mûhelye. Ismert hazai szerzôket, kortárs világirodalmat és 
klasszikusokat jelentet meg. Szerzôi közé tartozik Bartis 
Attila, Bodor Ádám, Darvasi László, Dragomán György, 
Esterházy Péter, Kertész Imre, Krasznahorkai László, 
Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Spiró György, Tóth 
Krisztina, Závada Pál, Anna Gavalda, Cormac McCarthy és 
Ljudmila Ulickaja is.

Magvetô is the most important workshop of contemporary 
Hungarian literature. It publishes works by famous 
Hungarian authors as well as contemporary and classical 
world literature. Titles include the works of Attila Bartis, 
Ádám Bodor, László Darvasi, György Dragomán, Péter Es-
terházy, Imre Kertész, László Krasznahorkai, Lajos Parti 
Nagy, Zsuzsa Rakovszky, György Spiró, Krisztina Tóth, Pál 
Závada, as well as Anna Gavalda, Cormac McCarthy and 
Lyudmila Ulitskaya.

Magyar Bibliatársulat Alapítvány B 22
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Tel.: (36-1) 209-3033
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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. Detailed information on the world 
of libraries and librarians is also available there.

Magyar Krónika Kft.  K 14
1062 Budapest, Andrássy út 124. 
Tel.: (36-30) 940-4029
E-mail: magyar-kronika@magyar-kronika.hu

2014 júniusában indult a Magyar Krónika, a sikeres, ön-
magában bízó Magyarország havi közéleti és kulturális 
folyóirata. A színes, 132 oldalas folyóirat friss és korábbi 
számai kedvezményes áron megvehetôk a Könyvfesztivá-
lon, és természetesen kedvezményes elôfizetésre is van 
lehetôség.

Magyar Krónika, public and cultural magazine of a 
successful, self-assured Hungary started out in June 2014. 
Current and previous issues and subscriptions can be 
purchased at the festival at a reduced price.

Magyar Mûfordítók egyesülete B 59
1122 Budapest, Székács u. 9a.
Tel.: (36-20) 585-0094
E-mail: papolczy.peter@fornax.hu
www.muforditok.hu

Az író a nemzeti nyelv irodalmát gyarapítja, de a világiro-
dalmat a mûfordítók írják.

Writers may add to the literature in the national language 
but world literature is written by the literary translators. 

Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága  G 6     
1118 Budapest, Kaptárkô u. 2. 
Tel.: (36-20) 243-2917
E-mail: mmat.artbook@gmail.com
http://mmat-artbook.blogspot.com

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk  B 1
egyesülése 
1073 Budapest, Kertész u. 41. I/4.
Tel.: (36-1) 343-2540
Fax: (36-1) 343-2541
E-mail: mkke@mkke.hu
www.mkke.hu

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése 
standján kiállított kiadványok a Szép Magyar Könyv 2014 
Verseny fôzsûri elé került kötetei. A XXII. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál látogatóinak összesített szavazata 
dönt arról, hogy melyik szép könyv kapja meg az Ünnepi 
Könyvhéten átadandó közönségdíjat.

Entries for the competition Beautiful Hungarian Book 
2014 are on display at the stand of Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztôk Egyesülése (Hungarian Publishers’ and 
Booksellers’ Association). The votes given by visitors of 
the 22nd International Book Festival Budapest will decide 
which of the books will receive the readers’ award, to be 
presented during the upcoming Book Week.

Magyar Könyvtárosok egyesülete G 3
1014 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel./fax: (36-1) 311-8634
E-mail: mke@oszk.hu
http://mke.info.hu

A 80 éves múltra visszatekintô egyesület az egyik leg-
régebben mûködô magyarországi civil szervezet, amely 
kezdettôl fogva sikeresen vesz részt a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon. „Nagytermi” programjai mellett 
a Könyvtáros Klub rendezvényei elsôsorban a könyvtáro-
sok és a kiadók közötti kapcsolatok elmélyítését szolgálják. 
Ugyanitt a könyvtáros hivatásról is részletes információt 
kaphatnak az érdeklôdôk.

The Association of Hungarian Librarians, looking back on a 
history of 80 years, is one of the oldest civil organizations 
in Hungary. It has been participating in the International 
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Maladype színház Közhasznú egyesület D 21
1138 Budapest, Pozsonyi út 12.
Tel.: (36-70) 216-5510
E-mail: zsolt.olah@maladype.hu
www.maladype.hu

MAGYARORSZÁGON ELÔSZÖR! Néhány éve újból nem-
zetközi viták tárgyává lett az ún. „Kravcsenko-ügy”, miután 
egy lengyel kiadó jelentôs sajtóvisszhang mellett közreadta 
Viktor Kravcsenko vádirattal felérô önéletrajzát. Magyar-
országot azonban elkerülték a viták - igaz, maga a könyv 
is. Mai aktualitásának oka épp ez a hiány: a Kravcsenko-
ügy elhallgatása azt jelzi, hogy nem néztünk szembe  
a II. Világháború után kialakult történelmi helyzetünk kér-
déseivel, melyeket a mû annak idején felvetett, a szerzô 
tragikus sorsa pedig megjelenít. Kravcsenko-t 1942-ben  
nevezik ki a szovjet hadseregellátási fôigazgatóság 
vezetôjének, ahol végképp szembesül a sztálini terror-
ral. 1943-ban küldik az USA-ba a fegyverszállítási bizott-
ság tagjaként. Elhagyja a szovjet missziót, „az amerikai  
közvélemény védelmére” bízza magát. Ezt a törté-
netet írja meg az Én a szabadságot választottam címû  
könyvben. A világsikerû bestseller Magyarországon  
elôször a Maladype Színház kiadásában, Konok Péter for-
dításában olvasható.

FOR THE FIRST TIME IN HUNGARY – Some years ago 
new waves were stirred up in the so-called Kravchenko 
case, when a Polish publisher came out with the self-
biography of Victor Kravchenko – basically, an indictment 
in itself. Neither the news nor the book reached Hungary. 
What makes the book still topical is the avoidance of facing 
the issues related to Hungary’s situation after the Second 
World War – issues that were discussed in this book and 
which are embodied in the fate of the author.  Kravchenko 
was promoted to be the leader of the Soviet Purchasing 
Commission in 1942 where he got a clear picture of the 
terror of the Stalin era. In 193 he was sent to the USA as a 
member of the purchasing committee. He defects then, and 
commits himself „to the protection offered by the public 
opinion of Americans”. This is the story he describes in 
his book I Chose Freedom (Én a szabadságot választottam). 

MÛVÉSZNAPLÓK 
A  Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága kiállítása. Tár-
saságunk a kezdetek óta jelen van friss szellemû, egyéni 
hangú mûvészkönyveivel, könyvtárgyaival a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon, csakúgy mint a legfonto-
sabb európai könyvvásárokon (Frankfurt, Bázel, Párizs,  
Marseille, London). Tagjaink neves képzômûvészek, akik 
ezúttal legújabb „naplóikat” mutatják be. Velük is találkoz-
hatnak standunkon. 

ARTIST’S DIARIES
Exhibition of Hungarian Society of Artist’s Book Creators
Our society had always been a part of International Book 
Festival Budapest and other book fairs in Europe (Frankfurt, 
Basel, Paris, Marseille, London), exhibiting unique artist’s 
books. Our members are the most well-known artist’s book 
creator, who are now presenting their own „diaries”. 

Magyar napló Kiadó K 2
1092 Budapest, Ferenc körút 14. (4-es kapucsengô)
Tel.: (36-1) 413-6672
Fax: (36-1) 413-6673
E-mail: info@magyarnaplo.hu
www.magyarnaplo.hu

Kiadónk a Magyar Írószövetség mellett mûködô szépirodal-
mi mûhely. Havonta jelentetjük meg a Magyar Napló folyó-
iratot. Ezen kívül szépirodalmi, történelmi, néprajzi, szocio-
gráfiai könyveket adunk ki. Legjelentôsebbek Az év novellái 
és Az év versei címû antológiák, valamint szépirodalmi so-
rozataink. Legújabb vállalkozásunk a negyedéves, színes,  
a szépirodalmat népszerûsítô Irodalmi Magazin.

Our publisher is a side organization of the Hungarian 
Writers’ Association. We publish the periodical Magyar Nap-
ló (Hungarian Diary) as well as literary fiction and books 
on history, ethnography and sociology. Our representative 
anthologies, Poems of the Year, Short Stories of the Year and 
Essays of the Year are our most important publications. 
Lately we started a periodical with the purpose of spreading 
literature, called Irodalmi Magazin (Literature Magazine).
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We offer primary and secondary school textbooks, 
preparatory books for entrance and high school final exams, 
language learning books and novels. Our language learning 
books helps preparing for language exams and high school 
final language exams. We publish youth fiction under the 
label Dream Selections (Dream válogatás) and literary and 
popular fiction for adults under Mont Blanc Selections (Mont 
Blanc válogatás). 

Mezôgazda Kiadó B 20
1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B/2.
Tel.: (36-1) 489-8891
E-mail: info@mezogazdakiado.hu
www.mezogazdakiado.hu

Szakkönyvkiadás és –értékesítés
Kereskedelem új címe:
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: +36-20-9392909
E-mail cím: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
www.mezogazdakiado.hu

Activities: publishing and distributing of profession-
specific books
Distribution: 
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: +36-20-9392909
E-mail: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
www.mezogazdakiado.hu

Ministry of Culture and Tourism  B 55
of the republic of Azerbaijan 
AZ 1000 U. Hajibeyli Str. 40, House of Government, 
Baku, Azerbaijan 
Tel.: (994-12) 493-0680
Fax: (994-12) 493-5605
E-mail: nrtis@mct.gov.az, mct@mct.gov.az
www.bakubookfair.com, www.mct.gov.az 

A Kulturális Minisztérium alakítja a filmmûvészettel, könyv-
kiadással, kultúrával, mûvészettel, turizmussal, valamint  

This worldwide bestseller on available for the first time in 
Hungary by Maladype Theatre, translated by Péter Konok. 

Manó Könyvek Kiadó Kft. D 17
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 411 2429
Fax: (36-1) 318 4410
E-mail: manokonyvek@lira.hu
www.manokonyvek.hu

A 2004-ben alapított Manó Könyvek küldetése a minôségi, 
de mindenki számára elérhetô gyerekkönyvek kiadása.  
A legkisebbeknek szóló leporellóktól, lapozóktól, színe zôk-
tôl és fürdôs könyvektôl a mesegyûjteményeken, ismeret-
terjesztô sorozatokon és elsô olvasókon át a tinédzserek-
nek szóló regényekig számos igényes kiadvánnyal van jelen 
a piacon.

Established in 2004, Manó Books considers its mission 
publishing quality, yet affordable children’s books. From 
foldouts, booklets, colouring books and bath books for the 
youngest to story-books, educational book series and first 
readers and even to youth novels, Manó Books offers many 
quality works.

Maxim Könyvkiadó Kft.  B 48 és K 15
6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H.
Tel.: (36-62) 551-100
Fax: (36-62) 548-443
E-mail: info@maxim.co.hu
www.maximkiado.hu

Kiadónk általános és középiskolai segédtankönyveket, 
érettségire felkészítô köteteket, nyelvkönyveket, illetve re-
gényeket kínál. Nyelvkönyveink a különbözô nyelvvizsgák-
ra és az idegen nyelvi érettségire való felkészülést segítik. 
Dream válogatás nevû sorozatunkban ifjúsági regényeket 
adunk ki. A Mont Blanc válogatás tagjai a felnôtt olvasóknak 
szóló szépirodalmi és szórakoztató irodalmi mûvek.
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„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 Könyvkiadó D 23
1134 Budapest, Váci út 19.
Tel.: (36-1) 320-4740
Fax: (36-1) 320-5382
E-mail: mora@mora.hu
www.mora.hu

A Móra Könyvkiadó 65 éve a gyermek- és ifjúsági iroda-
lom, a gyermekkultúra értékôrzô és értékteremtô szellemi 
mûhelye. Minden korosztálynak kínál tartalmas, szórakoz-
tató, kortárs és klasszikus, hazai és külföldi, szépirodalmi 
és ismeretterjesztô alkotásokat. 2012-ben a Csimota Gyer-
mekkönyvkiadóval létrehozta a Móra Kiadói Csoportot, 
amelyhez tavaly csatlakozott a Cerkabella Könyvkiadó is.

Móra is the prime intellectual workshop of Hungarian 
children’s and youth literature and youth culture for 65 
years. It offers rich, interesting and entertaining works 
of literary fiction and informative books both classic and 
contemporary, Hungarian and foreign. In 2012 Móra and 
Csimota Publiching, one of the most progressive publishers 
of children’s literature, established Móra Publishing Group. 
Last year they were joined by Cerkabella Books.

Múlt és Jövô Kiadó B 36
1024 Budapest, Keleti K. u. 16. 
Tel.: (36-70) 220-5851
Fax: (36-1) 316-7019
E-mail: mandj@multesjovo.hu

A Múlt és Jövô újdonságai: Heller Ágnes: Az önéletrajzi 
emlékezés filozófiája, Kôbányai János: A nem Auschwitzban 

a történelmi és kulturális emlékmûvekkel kapcsolatos azer-
bajdzsáni nemzeti politikát.

Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan 
is the main force in shaping the Azerbaijani cultural policies 
related to the movie industry, book publishing, culture, arts, 
tourism and historical and cultural monuments. 

Ministry of Culture and Tourism B 30
of republic of Turkey/ 
General Directorate of libraries and Publications

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü 
Fevzi Paşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvari No: 4 B Ulus/Ankara/ I

.
talya

Tel.: (90) 312-309-8993 
Fax: (90) 312-309-8998
E-mail: kygmdisfu@kultur.gov.tr
www.kulturturizm.gov.tr

A Török Kulturális Minnisztérium és a Nemzetközi Könyv-
vásárokat Szervezô Török Nemzeti Szervezôiroda török 
könyvkiadók és irodalmi ügynökségek külföldi könyvvásá-
rokon való részvételét, valamint a török könyvpiac külföldi 
promócióját támogatja.

Turkish Ministry of Culture and Tourism and the Turkish 
National Organising Committee for International Book Fairs 
support the participation of Turkish publishers and literary 
agencies in international book fairs and contribute to the 
promotion of the Turkish book market abroad. 

Mojzer Kiadó Kft. K 3
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 
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A kiadó könyvei között található a rendkívül népszerû  
Magyar talentum sorozat, köztük a Nobel-díjas magya-
rok címû kiadvány. Emellett a Kaleidoszkóp (kritikai  
írások, esszék, publicisztikák) és a Mûhely (felvidéki alkotók  
munkássága) sorozatok kiadója.

Nap Publishing publishes the very popular series Magyar 
talentum, part of which is the volume Nobel-díjas magyar-
ok. Moreover, it is the publisher of the series Kaleidosz-
kóp (reviews, essays, journalism) and Mûhely (works by 
Hungarian authors from Slovakia.

napkút Kiadó B 13
1136 Budapest, Pannónia u. 6. 
Tel.: (36-1) 225-3474, 70/617-8231
E-mail: napkut@gmail.com
www.napkut.hu

A Napkút Kiadó 2003-ban alakult. Mûcímeinek száma évrôl-
évre növekszik, 2014-ben 63. Kiadványainak közel harmada 
mûfordítás – eddig 26 nyelvbôl. Sorozataink közül: Hang-
Kép-Írás, Ómúltunk Tára, Remekírók Retró, Kútfô Bibliotéka, 
Világszirmok, Nyomolvasó, Japán Cédrus, Értekezôk – etûdök, 
Pálya!, Drámatájak, Muminkönyvek. Több mint tíz kötettel: 
Báthori Csaba, Lászlóffy Csaba, Verrasztó Gábor.

Napkút Publishing was founded in 2003. We publish more 
and more titles year by year: in 2014, it was 63.  One third 
of our titles are translated – so far, from 26 languages. Our 
most popular series are Hang-Kép-Írás, Ómúltunk Tára, 
Remekírók Retró, Kútfô Bibliotéka, Világszirmok, Nyomolva-
só, Japán Cédrus, Értekezôk – etûdök, Pálya!, Drámatájak, 
Muminkönyvek. We have published more than ten volumes 
by Csaba Báthori, Csaba Lászlóffy and Gábor Verrasztó.

napraforgó Könyvkiadó  D 13
1047 Budapest, Baross u. 91-95. 
Tel.: (36-1) 272-1313
Fax: (36-1) 272-1312
E-mail: napraforgo@napraforgokiado.hu
www.napraforgokiado.hu

kötött szerzôdés – Magyar-zsidó rendszerváltás. Kaphatók 
még a beatkorszakról, Vámbéry Árminról, Jeruzsálemrôl, 
az elsô világháborús irodalomról, a modern magyar zsidó 
kultúra megteremtésérôl és a holokausztról szóló közel-
múltban megjelent könyveink és folyóiratszámaink.

New titles for the Book Festival: Ágnes Heller’s Az ön- 
életrajzi emlékezés filozófiája, János Kôbányai’s A nem  
Auschwitzban kötött szerzôdés – Magyar-zsidó rendszervál-
tás. Other books and periodicals published recently are 
available on the beat era, Ármin Vámbéry, Jerusalem, the 
literature of the First World War, the creation of the modern 
Hungarian Jewish culture and the Holocaust.

nap Kiadó K 4
1067 Budapest, Eötvös u. 24. 
Tel./fax: (36-1) 208-0796
E-mail: napkiado@napkiado.hu
www.napkiado.hu

A Nap Kiadó fô tevékenységi köre változatlanul a magas 
igényû ismeretterjesztés az irodalom-, a magyar nyelv-, a 
történelem- és néprajztudomány körébôl. Új könyveink a 
Magyar esszék sorozatból: Kiss Gy. Csaba, Németh László, 
Szörényi László, az Álarcok sorozatból Sárosi Bálint mûve, 
a színház világából pedig Udvaros Béla egy kis nemzeti szín-
ház-a. 

Nap Publishing’s main goal is still the propagation of 
knowledge on literature, Hungarian language, history and 
ethnology. New books in our Hungarian Essays (Magyar 
Esszék) series: the works of Csaba Kiss Gy., László Né-
meth and László Szörényi. From the series Masks (Álarc-
ok): a book by Bálint Sárosi. From the theatrical world: Béla 
Udvaros’ Egy kis nemzeti színház. 

nap Kiadó spol. s.r.o.  B 53
929 01 Dunajska Streda, Korzu Bélu Bartóka 790/4, Slovakia
Tel.: (421) 903 445816
E-mail: sun@parameter.sk
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nHK naphegy Könyvkiadó  D 24
1043 Budapest, Bocskai u. 26. 
Tel.: (36-1) 888-9150
Fax: (36-1) 888-9102
E-mail: info@naphegykiado.hu
www.naphegykiado.hu

Újdonságokkal vár idén is a Naphegy Kiadó a  
Gyerek(b)irodalom közvetlen közelében. Nagy kedvezmé-
nyek, vicces játékok, szórakoztató programok! A Kossuth 
csoport tagjaként kínálatunk jelentôsen kibôvült, de mi  
a régiek vagyunk! Szeretettel várunk!

Naphegy Publishing awaits near the Children’s Lit Kingdom 
with many new books. 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. 

novum Publishing B 31
A-7311 Neckenmarkt, Rathausgasse 73. 
Tel.: (43-26) 10-43-111-60
Fax: (43-26) 10-43-111-28
E-mail: kiado@novumpublishing.hu
www.novumpublishing.hu

Az ausztriai székhelyû Novum Publishing Kiadó Európa 
több országában is képviselteti magát. Kiadói programjá-
ban megtalálhatók magyar, német, angol, spanyol, holland 
nyelvû könyvek. Többszörösen kitüntetett, különféle part-
neri modelljét kínálja a már ismert íróknak és az irodalom 
területén most debütáló szerzôknek. 

Novum Publishing, based in Austria is present in many 
countries in Europe. Its publishing profile contains books in 
Hungarian, German, English, Spanish and Dutch. It offers 
various partnership models for authors both already well-
known and debuting just now. 

A Napraforgó Könyvkiadó immár tizedik éve dolgozik azon, 
hogy hasznos és igényes kiadványokkal szórakoztassa ol-
vasóit. Kínálatunkat fôként gyermekkönyvek, foglalkoztató 
és készségfejlesztô kiadványok alkotják, de felnôtteknek 
szóló exkluzív albumok, ismeretterjesztô- és szakácsköny-
vek is színesítik palettát. Kiadványai segítségével széles 
körben szeretné elterjeszteni az olvasás szeretetét. 

For ten years now, Napraforgó Publishing is working on 
offering useful and entertaining titles to its readers. Most of 
our titles are children’s books and early-learning books and 
skill trainers, but we offer exclusive albums, cookbooks 
and popular science books for adults as well. Our aim is 
for our books to help spreading the passion for books and 
reading.

napvilág Kiadó B 43
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: (36-1) 311-4866
E-mail: kereskedelem@napvilagkiado.hu
www.napvilagkiado.eu

A kiadó fô profilja a jelenkortörténeti kutatások eredménye-
inek (monográfiák, dokumentumkötetek, forráskiadványok) 
publikálása, de figyelme kiterjed a társadalomtudományok 
más területeire is (politológia, szociológia, jogtudományok, 
filozófia). Részt vállal a felsôoktatás 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.
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Országos széchényi Könyvtár B 3/B
1827 Budapest, Budavári Palota F épület
Tel.: (36-1) 224-3700
Fax: (36-1) 202-0804
E-mail: inform@oszk.hu
www.oszk.hu

Az OSZK kiadói politikájának középpontjában tudományos 
és ismeretterjesztô kiadványokat kínálunk az irodalom-, 
színház-, térkép- és zenetörténet, mûvelôdéstörténet, a 
történettudomány és a könyvtártudományok területérôl. 
Évente mintegy 25-30 kiadványt jelentetünk meg gazdag 
gyûjteményeinkre építve, melyeket önállóan vagy neves ha-
zai és külföldi kiadókkal együttmûködve tárunk olvasóink elé.

We are offering scientific and popular science titles on 
literary history, theatre history, history of maps, history 
of music, cultural history, library sciences and history. 
Based on our rich collection, we publish 25-30 titles in a 
year either on our own or by cooperation with well-known 
Hungarian and foreign publishers. 

Osztrák Kulturális Fórum B 5
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 intéz-
mény kulturális rendezvények szervezésével kívánja 
elôsegíteni a Magyarország és Ausztria közötti kulturális 
kapcsolatok fejlôdését. Az OKF Budapest zenei, irodalmi, 
képzômûvészeti, 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.

Officina ’96 Kiadó B 12
7630 Pécs, Üszögi-kiserdô utca 1. 
Tel.: (36-72) 777-000
Fax: (36-72) 777-111
E-mail: officina@alexandra.hu

Magyar és egyetemes történelmi képes albumok, mûvészeti 
kiadványok, hangszeres és lakberendezési kézikönyvek, 
mindez az Officina Kiadó tárházában. Az Officina Junior 
kiadványai között gyermek és ifjúsági ismeretterjesztô iro-
dalom, Larousse enciklopédiák és mesekönyvek kínálnak 
könnyed, szórakoztató tanulást a fiatal olvasóknak.

Albums on Hungarian and world history, books on art, 
music and interior design, all amongst the collection of 
Officina Publishing. In our Officina Junior series you can 
find children’s and youth popular science titles, Larousse 
encyclopaedias and story-books to provide entertainment 
and education to young readers.

Orosz Kulturális Központ  B 50
1062 Budapest, Andrássy út 120. 
Tel.: (36-1) 332-2154
E-mail: mail@ruscenter.hu
www.ruscenter.hu

Orosz Kulturális Központ: könyvtár; az Elnöki Könyvtár 
elektronikus filiáléja; kiállítóterem; a szentpétervári Orosz 
Múzeum virtuális filiáléja; orosz nyelvtanfolyamok; kulturá-
lis, oktatási és tudományos rendezvények; mûvészeti stú-
diók; Orosz Stúdiószínház. A központról és programjairól 
bôvebben a www.ruscenter.hu honlapon tájékozódhatnak.

Russian Cultural Centre: library, the electronic branch of 
the Presidential Library, exhibition hall, the virtual branch 
of the Russian Museum in St. Petersburg. It offers language 
courses, cultural, educational and scientific events, arts 
studies and the performance of the Russian Studio Theatre. 
More at www.ruscenter.hu 
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Balázs, László G. István. In recent years it also introduced 
some talented young authors (Edina Szvoren, Ferenc Dar-
vasi and others) with success. Palatinus publishes the 
writings of the notable Hungarian orientalist, Aurél Stein.

Palesztin nagykövetség B 54
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli út 120.
Tel.: (36-1) 326-0340/11
Fax: (36-1) 326-0341
E-mail: embassy@palestinemb.hu

A palesztin Kulturális és Turisztikai Minisztérium, valamint 
Palesztina Magyarországi Nagykövetsége szeretettel várja 
Önöket bemutató pultjánál, ahol megismerheti Palesztina 
népét, történelmét és kultúráját.

Ministry of Culture and Tourism of Palestine and the 
Embassy of Palestine in Budapest welcomes you at their 
stand where you can get introduced to the people, history 
and culture of Palestine. 

Palimpszeszt Kulturális Alapítvány G 2 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/C.
Tel.: (36-20) 310-2540
Fax: (36-1) 315-6231
E-mail: prae@chello.hu
www.prae.hu

A prae.hu általános mûvészeti portál 2006 óta létezik. 
Évente több mint 1300 kritikát és 4500 hírt közölt a magyar, 
valamint a nemzetközi színtér mûalkotásairól - az irodalom-
tól az építészetig. A szerkesztett tartalomtól elkülönülve az 
oldal regisztrált felhasználói portfóliót építenek, blogolnak, 
ismerkednek a többi felhasználóval, és kommentekben, fó-
rumokban mondják el bármirôl a véleményüket.

General culture site prea.hu was created in 2006. It 
publishes a yearly amount of 1300 critical pieces and 4500 
news on the artworks of Hungarian and international artistic 
scene, from literature to architecture. On a separate part of 

Oxford University Press B 10
1113 Budapest, Nagyszôlôs u. 11-15.
Tel.: (36-1) 372-0167
E-mail: info.Hungary@oup.com
www.oup.hu

Oxford University Press Könyvesbolt 
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7. 
Tel.: (36-1) 318-8633 
Fax: (36-1) 411-0404 
E-mail: info@oupbooks.hu
www.oupbooks.hu

Az Oxford University Press a nagy hagyományokkal 
rendelkezô egyetemi kiadó legújabb angol nyelvkönyveivel, 
szótáraival, nyelvtankönyveivel, könnyített olvasmányaival, 
digitális tananyagaival és egyéb nyelvoktatási segédanya-
gaival, 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 B 35
7623 Pécs, Köztársaság tér 2. 
Tel.: (36-1) 319-3019
E-mail: info@palatinuskiado.hu
www.palatinuskiado.hu

Kiadónk a klasszikus és a kortárs magyar irodalom jeles 
képviselôinek (pl. Örkény István,  Tamási Áron, Szilágyi 
Ákos, Kiss Ottó, Balázs Attila, G. István László) munkáit 
gondozza, s a legutóbbi években számos fiatal tehetség 
nagy sikerû munkáival jelentkezett (Szvoren Edina, Darvasi 
Ferenc és mások). A Palatinus jelenteti meg a nagy magyar 
orientalista, Stein Aurél életmû-sorozatát.

Palatinus brings the readers together with the great names 
in contemporary and classic Hungarian literature, such as 
István Örkény, Áron Tamási, Ákos Szilágyi, Ottó Kiss, Attila 
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mintegy 100 kiadvánnyal rendelkezô portfólióval büsz-
kélkedhet, amelyben a könyveken túl, e-könyvek, CD-k és 
DVD-k, térképek, naptárak és képregények is helyet kap-
nak. Web: patmosrecords.hu

Patmos Records is the publisher and distributor of Hit Gyü-
lekezete (Faith Church). The church started its publishing 
activity back in the days of illegality, in 1988. Today, joined 
with many publishing partners (Hetek, Szent Pál Akadé-
mia) the publishing house hold a portfolio of more than a 
hundred titles, including books, e-books, CDs and DVDs, 
maps, calendars and comic books. Web: patmosrecords.hu

Petôfi irodalmi Múzeum D 19
1053 Budapest, Károlyi u. 16. 
Tel.: (36-1) 317-3611
Fax: (36-1) 317-1722
E-mail: muzeuminf@pim.hu
www.pim.hu

Petôfi Irodalmi Múzeum / PIM – több mint múzeum, minden, 
ami irodalom! A szó, a hang és a kép múzeuma. A kortárs 
irodalom találkozóhelye. Amit kínálunk: tudományos köny-
vek, albumok, CD-k és katalógusok, múzeumpedagógiai 
foglalkoztató füzetek, írói képeslapsorozatok, jegyzetfüze-
tek és egyéb irodalmi töltetû ajándéktárgyak – csoki, nap-
tár, póló, bögre, kártyajáték, memóriajáték.

Petôfi Museum of Literature (PIM) is more than a museum, 
it is simply everything that is in connection with literature! 
A museum of words, sounds and images. The publications 
of Petôfi Museum of Literature include academic titles, 
albums, CDs and catalogues related to the museum’s 
collections as well as popular science activity booklets 
for children. Its product range is completed with postcard 
series on writers, notebooks and other gift items like 
notebooks, chocolate, calendars, T-shirts, cards, memory 
games, all with a hint of literature. 

the site, apart from the edited content, our registered users 
are building portfolios, blogging, meeting with new users 
and expressing their views in comments and forum topics.

Park Könyvkiadó Kft.  B 16
1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
Tel.: (36-1) 346-0560
Fax: (36-1) 346-0561
E-mail: info@parkkiado.hu
www.parkkiado.hu

Az 1989-ben alapított Park Könyvkiadó 25 éve az egyik 
legmeghatározóbb magyar könyvkiadó. Népszerûsége 
sokszínû témaválasztásának köszönhetô. A pszichológia, 
gasztronómia, történelem, zene és szépirodalom iránt 
érdeklôdôk egyaránt válogathatnak kínálatunkból. Legked-
veltebb szerzôink többek között Jamie Oliver, Hegyi Barba-
ra, Romain Gary, Irvin D. Yalom, Allan Pease  és a Nobel-
díjas Alice Munro.

Park Publishing, established in 1989, is one of the most 
dominant Hungarian publishing houses for 25 years now. 
Its popularity can be put down to it broad range of topics it 
chooses from: friends of psychology, gastronomy, history, 
music and literature can all find interesting titles in its 
collection. Park Publishing’s most popular authors are 
Jamie Oliver, Barbara Hegyi, Romain Gary, Irvin D. Yalom, 
Allan Pease and Nobel Prize winner Alice Munro. 

Patmos records Kiadói és Kereskedelmi  B 29
szervezet 
1103 Budapest, Gyömrôi út 69.
Tel.: (36-30) 924-2102
E-mail: patmos@hit.hu
http://patmosrecords.hu

A Patmos Records a Hit Gyülekezete kiadó- és 
terjesztôszervezete. Az egyház a kiadói tevékenységét 
1988-ban, az illegalitásban kezdte. Napjainkra több társ-
kiadóval kibôvülve (Hetek, Szent Pál Akadémia), a kiadó 
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academic books. Series: The Pécs Masters of the Bau-
haus, Painted Churches in Southern Transdanubia, Sources 
of Hungarian Literature, Pannónia Textbooks, Pécs Science 
Collection, Thienemann Lectures. Its logo: a hand holding a 
quill. Its slogan: Everything that is valuable!

romania – Ministry of Culture B 3
Bd. Unirii, 22, Sector 3, 030833, Bucharest
Tel./fax: (4-021) 224-3689
E-mail: alexandru.popescu@cultura.ro
www.cultura.ro

A Román Kulturális Minisztérium szervezi Románia nem-
zeti standjait a nemzetközi könyvvásárokon. Támogatja a 
fontosabb szakmai szereplôk nemzetközi megjelenését, a 
könyvkiadóktól kezdve az ismert szerzôkig, az új, érdekes 
címeket keresô fordítóktól a forgalmazókig, akik minden pi-
aci igény kielégítésére törekszenek.

The Romanian Ministry of Culture organizes the national stand 
at the most important international book fairs worldwide. Its 
presence ensures the promotion of all relevant players 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  B 19
1086 Budapest, Dankó u. 4-8.
Tel.: (36-1) 235-5020
Fax: (36-1) 318-4107
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu
www.rozsavolgyi.hu

A 2002-ben újjászervezôdött Rózsavölgyi és Társa Kft. a 
következô tevékenységi köröket egyesíti: minôségi zenei 
ismeretterjesztés, kottakiadás és értékes hangzóanya-
gok jellemzik kiadói és bolti kínálatát. 2012 óta nagy si-
kerrel mûködik a Rózsavölgyi zenemûbolt épületében az 
elôadómûvészeteknek is otthont adó Rózsavölgyi Szalon.

Pozsonyi Pagony Kft. D 14
1137 Budapest, Pozsonyi út 26.
Tel.: (36-1) 411-1527
E-mail: kiado@pagony.hu
www.pagony.hu

A Pagony és a Tilos az Á Kiadó elsôsorban a kortárs ma-
gyar gyerekirodalomra szakosodott, a legkisebbektôl kezd-
ve egészen a kamaszkorig kínál minôségi olvasnivalót. 
Szerzôink és illusztrátoraink között tudhatjuk Berg Juditot, 
Bartos Erikát, Marék Veronikát, Tasnádi Istvánt. Büszkék 
vagyunk rá, hogy az utóbbi évtizedben majdnem minden 
évben Pagony-könyv nyerte el az IBBY Év Gyerekkönyve 
Díját.

Pozsonyi Pagony and Tilos az Á is a publisher of 
contemporary Hungarian children’s literature. From toddlers 
to teens, we offer great books to everyone. Our authors and 
illustrators include Judit Berg, Erika Bartos, Veronika Marék 
and István Tasnádi. We are proud that in the last decade, it 
was always one of Pagony’s books that won the IBBY Best 
Children’s Book Award.

Pro Pannonia Kiadó D 4
7621 Pécs, Király u. 33. 
Tel.: (36-72) 213-379, 516-866
Fax: (36-72) 516-866
E-mail: info@propannonia.hu
www.propannonia.hu

1985-tôl jelennek meg a Pannónia Könyvek, amelyeknek 
felelôs kiadója 1996-tól a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. A 
kiadó profilja: szépirodalom, mûvészet, ismeretterjesztés, 
tudomány. Sorozatai: A Bauhaus pécsi mesterei, A Dél-Du-
nántúl festett templomai, Irodalmunk forrásai, Pannónia tan-
könyvek, Pécsi tudománytár, Thienemann elôadások. Logója: 
a lúdtollat tartó kéz. Jelmondata: Minden, ami érték!

Pannónia books were first published in 1985. Pro Pannónia 
Publishing Foundation has been their publisher since 1996. 
Publishing profile: literary fiction, arts, popular sciences, 
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Teller (a Semmi szerzôje) könyvei, a magyarok közül Jolsvai 
András, Méhes Károly, Száraz Miklós György új regényei és 
a Bächer Iván modorában író Kvász Iván kötete jelent izgal-
mat. Programjainkon népszerû szerzôink is szerepelnek: 
Karafiáth Orsolya, Ungvári Tamás, Gerlóczy Márton.

A usual, our new titles for the festival are true gems. From 
our Nordic authors, we have the books of Per Petterson 
and Janne Teller (author of Nothing). From Hungary, we 
have the new books of András Jolsvai, Károly Méhes, Mik-
lós György Száraz and Iván Kvász, an author following in 
the footsteps of Iván Bächer. Our most popular authors will 
also participate in our programs: Orsolya Karafiáth, Tamás 
Ungvári and Márton Gerlóczy. 

springMed Kiadó D 30
1119 Budapest, Bartók Béla út 96.
Tel.: (36-1) 279-0527
Fax: (36-1) 279-0528
E-mail: info@springmed.hu
www.springmed.hu, www.orvosikonyvek.hu

A SpringMed Kiadó egészségügyi ismeretterjesztô, beteg-
tájékoztató és orvosi kiadványok létrehozásával és terjesz-
tésével foglalkozik. Az elmúlt 10 évben több mint 100 féle 
kiadványt jelentettünk meg a betegek és hozzátartozóik ré-
szére, mely könyveket az adott terület vezetô szakemberei 
írják, lektorálják. Egyre bôvülô webáruházunkban kedvez-
ményes áron vásárolhatják meg kiadványainkat. 

SpringMed is a publisher and distributor of titles on 
healthcare, patient education and medicine. We published 
more than a hundred titles in the last decade, written by the 
leading professionals on each fields. Our books are also 
available at our ever-growing webshop on reduced prices.  

Reorganized in 2002, Rózsavölgyi and Co Ltd. combines 
these activities: quality music education campaigns, the 
publishing of sheet music and the distribution of music CDs 
and other records. Since 2012 it runs Rózsavölgyi Szalon, 
a place for performing arts in the building of Rózsavölgyi 
Zenemûbolt.

saudi Cultural Bureau in Vienna, Austria B 57
Bäckenbrünnlgasse 7b., 1180 Wien, Austria
Tel.: 0043/1713-9197-330
Fax: 0043/1713-0090
E-mail: fshuaibi@at.mohe.gov.sa
at.mohe.gov.sa

saxum Kiadó B 40
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 könyvszakmá-
ban sokéves, évtizedes gyakorlattal rendelkeznek. Sikeres 
szépirodalmi és ismeretterjesztô mûveket, valamint össze-
foglaló jellegû kézikönyveket jelentet meg. Szerzôik többek 
között: Popper Péter, Ranschburg Jenô, 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 Péter Popper, Jenô Ranschburg and Tamás Vekerdy.

scolar Kiadó B 58 és K 17
1016 Budapest, Naphegy tér 8. 
Tel./fax: (36-1) 466-7648
E-mail: scolar@scolar.hu
www.scolar.hu

Szokás szerint csemegéket jelentetünk meg. Északi szerzôink 
közül a legnagyobbak között jegyzett Per Petterson és Janne 
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authors like Nándor Várkonyi or Sándor Karácsony, who 
went unnoticed for decades. We are also the publisher of 
the oeuvre of Anna Jókai, and a number of contemporary 
Nordic authors such as T. Tranströmer, T. Lindgren, R. 
Liksom, U-L. Lundberg and K. Westö.

szépmûvészeti Múzeum –  D 18
Magyar nemzeti Galéria 
1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Tel.: (36-1) 469-7100
Fax.: (36-1) 469-7171
E-mail: info@szepmuveszeti.hu, info@mng.hu
www.szepmuveszeti.hu, www.mng.hu

A Szépmûvészeti Múzeum az egyetemes mûvészet emlé-
keinek ad otthont az ókortól napjainkig. A Magyar Nem-
zeti Galéria a magyarországi képzômûvészet kialakulását, 
fejlôdését mutatja be. A Szépmûvészeti Múzeum az épü-
let rekonstrukciós munkálatai miatt 2015. február 16-ától 
2017 végéig zárva tart. A bezárás ideje alatt a Múzeum 
kiemelt mûtárgyai a Magyar Nemzeti Galériában lesznek 
megtekinthetôek.

The Museum of Fine Arts houses the relics of world 
art. The National Gallery has the greatest collection of 
Hungarian fine art. We publish exhibition catalogues to our 
temporary exhibitions and books on the latest research in 
connection with our collections thanks to the high-standard 
works in the two museums. The Museum of Fine Arts will 
be closed for renovation of the building from 16 February 
2015 until the end of 2017. During this period a highlight-
selection from the Museum’s collection will be on show in 
the Hungarian National Gallery.

sziget Kiadó B 40
1112 Budapest, Gulyás u. 27.
Tel./fax: (36-1) 237-0659
E-mail: info@saxumkiado.hu
www.szigetkiado.hu

svájci nagykövetség B 5
1143 Budapest, Stefánia út 107. 
Tel.: (36-1) 460-7040
Fax.: (36-1) 384-0092
E-mail: bud.vertretung@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/budapest

A Svájci Nagykövetség elkötelezett terjesztôje a svájci kul-
túrának Magyarországon. Négynyelvû országként számos 
lehetôség nyílik Svájc számára, hogy sokszínû népszokása-
it és innovatív modern mûvészeit bemutassa. Együtt dolgo-
zunk a Goethe Intézettel, az Osztrák Kulturális Fórummal, a 
Francia és Olasz Intézetekkel is. Programjainkat követhetik 
a weboldalunkon, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatnak.

Swiss Embassy in Budapest is a dedicated promoter of 
Swiss culture in Hungary. As a country with four official 
languages, Switzerland has many ways in which to present 
its diverse folklore and innovative modern artists. We also 
work together with Goethe Institute, Austrian Cultural Fo-
rum, French Institute Budapest and Italian Institute Buda-
pest. Our programmes can be found at our website under 
„Embassy News”.

széphalom Könyvmûhely (Írók Alapítványa) K 2
1097 Budapest, Lónyay u. 43. fsz. 1. 
Tel.: (36-20) 533-3939
Fax: (36-1) 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu, kisasszo@freemail.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

A Széphalom Könyvmûhely 25 éve kiemelten a kortárs ma-
gyar és európai irodalom és a magyar mûvelôdés, bölcse-
let évtizedekig mellôzött alkotóinak, Várkonyi Nándornak, 
Karácsony Sándornak a kiadója. Emellett büszkék vagyunk 
Jókai Anna életmûsorozatára, és a kortárs északi irodalmak 
olyan jeles szerzôinek, mint T. Tranströmer, T. Lindgren, R. 
Liksom, U-L. Lundberg, K. Westö hazai bemutatására is.

Széphalom Könyvmûhely is the publisher of contemporary 
Hungarian and international literary fiction as well as 
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Gyerekkönyvek: ismeretterjesztés, képeskönyvek, mese-
könyvek. Ismeretterjesztés: Mi MICSODA Mini 2 éves kortól, 
Mi MICSODA Junior 5 éves kortól, a megújult Mi MICSODA 
sorozat 7 éves kortól. 30 másodperc sorozat 7-9 évesek-
nek. LOGICO tanulójáték. Rejtvényfüzetek, foglalkoztatók, 
mesekönyvek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Szeretek 
olvasni! - kezdô olvasóknak. Minivilág sorozat 3 éves korig.

Popular science, picture books and story books for children. 
Popular science series: Mi MICSODA Mini from 2 years of 
age, Mi MICSODA Junior from 5 years of age, Mi MICSODA 
from 7 years of age. 30 seconds series for children aged 
7-9. LOGICO practice games, riddle books, story books for 
kindergarteners and elementary school students. Szeretek 
olvasni! series for beginner readers. Minivilág series up to 
3 years of age.

Tinta Könyvkiadó Kft. D 3
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: (36-1) 371-0501
Fax: (36-1) 371-0502
E-mail: info@tintakiado.hu
www.tintakiado.hu

A Tinta Könyvkiadó piacvezetô a magyar egynyelvû szótá-
rak piacán. A Magyar nyelv kézikönyvei és a Segédkönyvek 
a nyelvészet tanulmányozásához sorozat kiadója, elkötelezett 
híve a tudományos igényességgel megírt nyelvészeti szak-
könyvek, szótárak kiadásának. A szótárak magas színvonalát 
számtalan elismerés, többek között az MTA Kiváló Magyar 
Szótár díja bizonyítja. Folyóirata a Modern Nyelvoktatás.

Tinta Könyvkiadó, prime publisher of monolingual 
dictionaries, publishes the series Magyar nyelv kézikönyv-
ei and Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. We 
are committed publishers of dictionaries and scientifically 
founded academic textbooks on linguistics. The high  
standard of our dictionaries is demonstrated, among others, 
by the Excellent Hungarian Dictionary Prize, awarded by 
the Hungarian Academy of Sciences. Tinta Publishing is 
also the publisher ot the journal Modern Nyelvoktatás.

Kiadónk 1993-ban alakult. Három területen (szépirodalom, 
gyermekirodalom, ismeretterjesztô) jelentetünk meg köny-
veket. Ezek közül a legfontosabbnak a szépirodalom, ezen 
belül a versek kiadását tartjuk, ezért indítottuk el 1999-ben 
a Sziget Verseskönyvek címû sorozatunkat.

Sziget Publishing was established in 1993. We have three 
main fields: literary fiction, children’s literature and popular 
science. We consider literary fiction, mainly poetry to be 
the most important of these: this is why we started our 
series Sziget Verseskönyvek in 1999.

Tarandus Kiadó  B 39
9024 Gyôr, Baross Gábor út 73.
Tel./fax: (36-96) 410-957
E-mail: info@tarandus.hu
www.tarandus.hu

A 2011-ben alapított Tarandus Kiadó olyan irodalmi mûvek 
mellett kötelezte el magát, amelyek különleges, szokatlan 
nézôpontjukkal, témaválasztásukkal túlmutatnak hétközna-
pi létezésünkön és világunkon, életünk mélyebb értelmé-
re vetnek fényt. A kiadó célja rávilágítani, milyen sokféle a 
világ, mennyi különbözô módon érthetô, értelmezhetô, ha 
nyitottan közelítünk felé.

Tarandus Publishing, founded in 2011 is the dedicated 
publisher of literary fiction titles with a unique perspective 
or topic, shedding light at the deeper meaning of human life. 
We want to show our readers how diverse is our world and 
how many ways we can interpret it, should we approach it 
with an open mind. 

Tessloff és Babilon Kiadói Kft.  D 25
1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
Tel.: (36-1) 322-3871
Fax: (36-1) 322-6023
E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu
www.tessloff-babilon.hu
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a text.” Thank you for putting into words the reason we are 
publishing audio books for 12 years now. 

Typotex Kiadó K 16
1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel.: (36-1) 315-0256
E-mail: info@typotex.hu
www.typotex.hu

A Typotex Kiadó az igényes felsôoktatási tankönyvek és 
szakkönyvek, a minôségi ismeretterjesztô mûvek - 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

Vajdasági Magyar Mûvelôdési intézet  B 52
24400 Zenta, Posta 18., Szerbia
Tel.: (381) 248-167-90
Fax.: (381) 248-163-90
E-mail: info@vmmi.org
www.vmmi.org

A zentai székhelyû Vajdasági Magyar Mûvelôdési Inté-
zet létrehozása (2005) azokat az új kisebbségi igényeket  
jelzi, amelyek révén létrejöhetett egy önálló, állami tá  mo -
gatásra épülô közgyûjteményi, közmûvelôdési és tu do-
mányos intézmény,amelynek egyik fontos tevékenysé-
ge évente átlagban 10 kiadvány (könyv, CD-ROM, DVD)  
megjelentetése. Magyarországi forgalmazója a Xantusz Könyv 
Kereskedelmi Kft.

Tintakô Könyvesbolt – idea Könyvtér D 28
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A. 
(Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ)
Tel.: (36-1) 212-2820, 30/976-6246
E-mail: konyvesbolt@marczi.hu
www.konyvesbolt.marczi.hu

Célunk egyfajta kulturális híd megteremtése, mely által a ha-
táron túli irodalom, szakirodalom naprakészen elérhetôvé 
válik az anyaországi olvasók számára. Ugyanakkor dráma-
pedagógiai, mûvészeti-nevelési szakkönyveket és képzést 
közvetítünk az ott élôknek. Kiadói és terjesztôi háttérrel 
rendelkezünk Erdélyben.

We wish to create a cultural bridge between Hungary and the 
literary fiction and non-fiction literature of the Hungarian 
diaspora. We have a stable publishing background in 
Transylvania. We are also offering reference courses and 
books on theatre pedagogy and arts education to those of 
the Hungarian diaspora.

Titis Tanácsadó Kft. D 29
1039 Budapest, Ady Endre u. 10.
Tel./fax: (36-1) 240-8932
E-mail: info@hangosregeny.hu
www.hangosregeny.hu

Egy törzsvásárlónk levelébôl idézünk: „Annyit tudok tenni, 
hogy ahol csak lehet, mindenkinek mondom, mennyire nagy 
élmény hangoskönyvet hallgatni, milyen remekek a magyar 
színészek, milyen csodálatosan olvassák fel. Az olvasás  
is nagy élmény, de egy-egy jó hangsúly sokszor egészen 
más hangulatúvá tesz egy mondatot.” Köszönjük, hogy 
meg fogalmazta, miért tartunk ki immár 12 éve e mûfaj  
mellett.

One of our regular customers wrote the following: „All I can 
do is to tell everyone I meet that audio books are wonderful, 
and how talented are the Hungarian actors lending  
their voices to them. Reading is great, too, but hearing  
a well-emphasised sentence can change the entire feel of  
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Varsói Könyvvásár – a vezetô lengyel könyvfesztivál, 2015. 
május 14-17 között a Nemzeti Stadionban. Elônyei: a legis-
mertebb lengyel kiadók, szerzôk és irodalmi ügynökségek 
nagy részének jelenléte; több, mint hatvanezer látogató; 
gazdag programkínálat az olvasók és a kiadók képviselôi 
számára, kiváló kiállítótér és versenyképes árak. 

Warsaw Book Fair – the leading Polish international book 
fair organized 14-17 May 2015 at the National Stadium. 
Advantages: majority of the known Polish publishing houses, 
authors and literary agents, more than 60 000 visitors, a 
rich programme of accompanying events for readers and 
representatives of the publishing and bookselling industry, 
highly attractive fair venue and competitive prices.

Xantusz Könyv B 52 és B 53
1068 Budapest, Lövölde tér 4. 
Tel.: (36-1) 351-4733
E-mail: xantuszkonyv@gmail.com
www.xantusz.hu

Zetna  B 52
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

Az 1999-ben alapított, Zentán mûködô ZEtna kiadó és iro-
dalmi portál (www.zetna.org) kortárs szépirodalmi mûveket 
jelentet meg, elsôsorban vajdasági szerzôk munkáit. Próza-, 
vers-, dráma-, értekezôpróza- és mûfordítássorozatában 
több mint félszáz elsô kiadású kötet látott napvilágot (lásd: 
www.zetna.org/zek/folyoiratok/62/pub.html). Magyaror-
szági forgalmazója a Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.

Established in 1999 and based in Zenta (Seriba), zEtna  
Publishing and its online literature magazine (zEtna –  
Magazin a vulkán alatt: www.zetna.org) publishes 
contemporary literary fiction; mostly from Vojvodina 

The founding of the Hungarian Cultural Institute of Vojvodina 
(in 2005) with headquarters in Senta indicates the minority 
needs that led to establishing a separate institution, that, 
based on state subsidies, comprises public collections 
as well as cultural and scientific activities. Among its 
important activities is the publication of an average of 10 
works per year (books, CD-ROMs, DVDs). Its Hungarian 
distributor is Xantusz Könyv Kft.

Vince Kiadó Kft. K 7
1027 Budapest, Margit krt. 64/b.
Tel.: (36-1) 375-7288
Fax: (36-1) 202-7145
E-mail: info@vincekiado.hu
www.vincekiado.hu

Exkluzív mûvészeti monográfiák, kiállítási katalógusok és 
kultúrtörténeti, ismeretterjesztô mûvek széles választé-
ka mellett népszerûek gasztronómiai, utazási és családi 
köny veink is. Egyre nagyobb számban forgalmazunk szín-
vonalas idegen nyelvû mûvészeti, építészeti és design té-
májú mûveket. Könyvesboltokat, museumshopot és kortárs 
mûvészeti galériát mûködtetünk.

We offer a wide range of exclusive arts monographs, 
exhibition catalogues and popular science titles in the field 
of cultural history as well as popular gastronomy, travel 
and family books. In addition to our publishing activities, 
we distribute a growing number of foreign-language 
books on art, architecture and design, and operate general 
bookshops, museum shops and contemporary art galleries. 

Warsaw Book Fair B 51
Murator EXPO sp. z o.o. – Warsaw Book Fair executive organizer
Office: ul. Dȩblińska 6, 04-187 Warsaw, POLAND
Tel.: (48) 22-829-6680
Fax: (48) 22-829-6681
E-mail: wbf@book-expo.pl
www.book-expo.pl
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Hungarians, but sometimes form Serbian authors. Its prose, 
poetry, drama, scientific prose and literary translation 
series contains 6-8 titles yearly (more at www.zetna.org/
zek/folyoiratok/62/pub.html). ZEtna books are distributed 
by Xantusz Publishing in Hungary.

Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi nonprofit Kft. B 44
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
Tel.: (36-1) 459-5373
Fax: (36-1) 314-2432
E-mail: gyoredina@armedia.hu
www.shop.hmzrinyi.hu

A nagy múltú Zrínyi Kiadó ma a HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szer-
vezetében mûködik. 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 misszi-
ókban, 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.

Jegyzetek
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Goethe Intézet B5
Harmat Kiadó B24
Háromszék Vármegye Kiadó B46
Helikon Kiadó Kft.  B16
HVG Könyvek B26
Izraeli Nagykövetség B6
Jaffa Kiadó  B21
Jelenkor Kiadó B21
Jezsuita Kiadó B23
Kalligram Kiadó B15
Kálvin Kiadó B22
Kláris Kiadó  B27
Kossuth Kiadó B18
Kronosz Kiadó B52/B
Libra Books  B49
Libri Könyvkiadó B16
Librotrade Kft.  B11
Líra Könyv  B19
Magvetô B19
Magyar Bibliatársulat Alapítvány  B22
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése B1
Magyar Mûfordítók Egyesülete B59
Maxim Könyvkiadó B48
Mezôgazda Kiadó  B20
Múlt és Jövô Kiadó B36
Murator Expo (Poland) B51
Napkút Kiadó Kft. B13
Napvilág Kiadó  B43
Noran Libro B18
Novum Publishing  B31
Nyomda- és Papíripari Szövetség B1
Olasz Kultúrintézet (Italy) B7
Orosz Kulturális Központ (Russia) B50
Országos Széchenyi Könyvtár B3/B
Osztrák Kulturális Fórum (Austria) B5
Oxford University Press B10
Palatinus Kiadó B35

Millenáris B Épület – Földszint / 
Millenáris Building B – Ground floor

Cég standszám
Ab Ovo  B41
Akadémiai Kiadó  B8
Akkord B14
Alexandra B12
Alföldi Nyomda Zrt. B34
Animus Kiadó  B28
Antall József Tudásközpont B60
Antropozófia B27
Athenaeum B19
Azerbaijan – Kulturális és Turisztikai  B55
Minisztérium (Azerbaijan) 
Balassi Intézet B37
Bencés Kiadó   B23
Bookart Kiadó B45
Cartaphilus Kiadó B12
CBT China Book Trading GbmH (Germany) B56
China Books (Kína) B2
Cicero B14
Corvina B19
Delta Vision Kiadó B42
Erdélyi Kiadók B47
Észak-európai országok irodalma (Denmark,  B4
Iceland, Finland, Norway, Sweden) 
Európa Könyvkiadó  B17
Európai Elsôkönyvesek Fesztiválja B38
Fedrigoni Austria GmbH B25
Felvidéki Magyar Kiadók (AB-Art, Fórum,  B53
Gömör-Kishont Múzeum, Historium, Lilium Aurum, 
Nap Kiadó)
Francia Intézet (France) B7
Gabo B14
Genius Kiadó B27
Geopen Kiadó B20
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Arcus Kiadó D10
Barnabás mesekönyvek D8
Bookr kids D22
Cerkabella D23
Csimota D23
Diafilmgyártó Kft. D12
Édesvíz Kiadó D2
Fônix Könyvmûhely D15
Fumax Kiadó D15
General Press Könyvkiadó D17
Gold Book Könyvkiadó D20
Gólem Könyvek D9
Immanuel – A S(z)ószórók D7
Jehova Tanúi D16
Kiss Ilona – mûvészkönyves D31
Kolibri Kiadó D12
Könyvmolyképzô Kiadó  D1
Könyvtündér D5
Líra Könyv  D17
Maladype Színház KHE D21
Manó Könyvek D17
Móra D23
Naphegy Kiadó D24
Napraforgó Kiadó D13
Pagony Könyvek D14
Petôfi Irodalmi Múzeum D19
Pro Pannonia Kiadó D4
Springmed Kiadó D30
Szépmûvészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria D18
Tessloff és Babilon Kiadó D25
Tilos az Á D14
Tinta Könyvkiadó  D3
Tintakô Könyvesbolt – Idea Könyvtér D28
Titis Hangosregény D29

Palesztina Nagykövetsége B54
Park Könyvkiadó B16
Patmos Records B29
Románia – Kulturális Minisztérium (Romania) B3
Saxum Kiadó B40
Scolar Kiadó B58
Svájci Nagykövetség (Switzerland) B5
Szaúd-arábiai Kulturális Központ B57
Sziget Kiadó B40
Szlovákia –Irodalmi Információs Központ (Slovakia) B9
Talentum B14
Tarandus Kiadó B39
Törökország – Kulturális és Turisztikai  B30
Minisztérium (Turkey) 
Vajdasági Magyar Kiadók (Életjel, Forum, Vajdasági B52
Magyar Mûvelôdési Intézet, zEtna) 
Ventus Libro B18
Zrínyi Kiadó B44

Millenáris B Épület – Galéria / 
Millenáris Building B – Gallery
 
Cég standszám
litera.hu G1
Prae.hu G2
Magyar Illusztrátorok Társasága G5
Magyar Könyvtárosok Egyesülete G3
Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága G6

Millenáris D Épület /
Millenáris Building D 

Cég standszám
Adastra Kiadó D6
Alexandra D26
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Programtermek / Program Halls

B Épület földszint / Building B – Ground Floor
Hess András terem / hall 
Márai Sándor terem / hall 
Szabó Magda terem / hall

B Épület – Galéria / Building B – Gallery
Könyvtáros Klub / Librarians’ Club  
Supka Géza terem / hall 

D Épület földszint / Building D – Ground Floor
Gyerek(b)irodalom
Osztovits Levente terem / hall

D Épület – Galéria / Building D – Gallery
Kner Imre terem / hall
Lázár Ervin terem / hall

Millenáris park – Külsô standok /
Outdoor stands
 
Cég standszám
Anima Könyvesboltok K1
Arcanum Adatbázis Kiadó K10
Bookline K18
Casparus Kiadó K12
Cser Kiadó K5
Duna Könyvklub K6
Etalon Kiadó K12
Galaktika K5
Gondolat Kiadó K20
Holnap Kiadó K13
Kiskapu K1
Kortárs Kiadó K11
L’Harmattan K19
Magyar Napló Kiadó K2
Maxim Könyvkiadó K15
Mojzer Kiadó – Hangoskönyvek K3
Nap Kiadó K4
Széphalom Könyvmûhely K2
Typotex Kiadó K16
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Millenáris B Épület – Földszint / 
Millenáris Building B – Ground floor
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Millenáris B Épület – Galéria / 
Millenáris Building B – Gallery
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Millenáris D Épület / Millenáris Building D 
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Jegyzetek


