Idegen nyelvű folyóiratok
 A Tot of English
 Art & Decoration
 Art News
 Der Spiegel
 Ensemble
 Fertig... los!
 Fortune
 Freunde
 Interview
 Kid
 Kinder
 Let's Start!
 Ludové Noviny
 Mein Schöner Garten
 Mome
 National Geographic
 Neue Zeitung
 Paris Match
 Teen
 Time
 Zusammen
Napilapok
 Blikk
 Magyar Hírlap
 Magyar Idők
 Magyar Nemzet
 Nemzeti Sport
 Népszava
 Világgazdaság
Heti és havilapok
 168 óra - közéleti hetilap
 2000 - irodalmi és társadalmi havilap
 3. évezred - a felfedezések, a tudomány és a technika magazinja
 3. évezred különszám
 5 perc Angol magazin - könnyed nyelvtanulás mindenkinek
 A falu - a vidékfejlesztők és környezetgazdák folyóirata
 A mi otthonunk - szép lakás, szép ház, szép kert
 Adó- pénzügyi és adóirányítási szaklap
 Aetas - történettudományi folyóirat
 Alföld - irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
 Artmagazin - műértők, műkedvelők folyóirata
 Bárka - irodalom, művészet és társadalomtudomány
 BBC GoodFood - gasztronómiai magazin
 BBC history - világtörténelmi magazin
 Boom Magazin
 Cosmopolitan - magazin nőknek
 Családi Jog
 Csillagszálló
 Csodakert - hobby-kertészeknek
 Demográfia - népesedéstudományi folyóirat






















































Édes anyanyelvünk - az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata
Élet és irodalom - irodalmi és politikai hetilap
Élet és tudomány - a TIT hetilapja
Életünk- irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
Elle Magyarország - női divatmagazin
Embertárs
Esély - társadalom- és szociálpolitikai folyóirat
Esküvői Divat - magazin esküvőre készülőknek
Eszmélet - társadalomkritikai és kulturális folyóirat
Ethnographia - a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata
Európai jog - joggal foglalkozó szaklap
Éva- női divatmagazin
Ezermester 2000 - kreatív otthonteremtés
Ezredvég - irodalom, művészet és társadalomkritika
Fejlesztő pedagógia - pedagógiai szakfolyóirat
Figyelő
Filmvilág- filmművészeti folyóirat
Folkmagazin - népművészeti folyóirat
Forbes- üzleti és gazdasági havilap magyar nyelven
Forrás- szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat
Fotóművészet - kritikai, elméleti és fotótörténeti folyóirat
Földgömb - a Magyar Földrajzi Társaság magazinja
Galaktika- tudományos-fantasztikus antológia
Geo- a világot felfedezni és megérteni
Geo- a világot felfedezni és megérteni (Különszám?)
Glamour- vezető nemzetközi stílus magazin
Go!utazás - világjáró magazin
Gusto - ízek, borok, emberek
Gyógypedagógiai szemle - a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata
Hasé : Hallássérültek
Havi magyar fórum - irodalmi, társadalmi, kulturális és politikai folyóirat
Házak magazin - ötletek építkezéshez, lakberendezéshez
Helikon - irodalomtudományi szemle
HelloBaby! - babatervezők magazinja
Heti válasz - közélet, kultúra, környezet
Heti Világgazdaság - gazdasági, politikai hírmagazin
Hitel - irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat
Honismeret - a Honismereti Szövetség folyóirata
HTM - hegyisport, túravilág, életmódmagazin
Humanitás
Hvg Adó évközi változás
Hvg Adó különszám - adószabályokkal foglalkozó hírmagazin
Hvg Business
Hvg Cégautó különszám - cégautózást és adózási jogszabályokat ismertet
Hvg Extra Pszichológia
Hvg Fenntartható fejlődés
Hvg HR plusz
Hvg Munkajog különszám - munka világának szabályait illusztrálja
Hvg Műértő
Hvg TB különszám - társadalombiztosítással foglalkozó lap
InStyle - divat, sztárok, szépség, stílus
IPM - nemzetközi hírmagazin





















































Irodalmi Magazin – a Magyar Napló Kiadó kiadványa klasszikus magyar irodalmi alakokról
Irodalomismeret - a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata
Irodalomtörténet - a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Irodalom- és
Kultúratudományi Intézetének folyóirata
Irodalomtörténeti közlemények (I.T.K.) - az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata
Iskolakultúra - pedagógusok szakmai- tudományos folyóirata
Iskolaszolga - közoktatási szolgáltató kiadvány
Jelenkor - irodalmi és művészeti folyóirat
Joy - kapcsolatok, karrier, szépségápolás, divat
Kapu - a magyarság lapja
Keresztszemes magazin - hímzés és gobelin
Kertbarát magazin - kertészetről mindenkinek
Kertészet és szőlészet - kertészeti hetilap
Kertgazdaság - kertészettudomány és vidékfejlesztés
Kisebbségkutatás - szemle a hazai és külföldi irodalomból
Kiskegyed
Klió - történelmi szemléző folyóirat
Korall - társadalomtörténeti folyóirat
Kortárs - irodalmi és kritikai folyóirat
Könyv és nevelés
Könyv, könyvtár, könyvtáros - könyvtárosoknak szóló szaklap
Könyv, könyvtár, könyvtáros - könyvtárosoknak szóló szaklap
Könyves Magazin
Könyvhét - könyves folyóirat
Könyvtári figyelő - könyvtárosoknak szóló szaklap
Könyvtári figyelő - könyvtárosoknak szóló szaklap
Közgazdasági szemle - közgazdaságtani szaklap
Kreatív ötletek - ötletes tippek
Kritika - társadalomelméleti és kulturális lap
Kultúra és közösség (KÉK) - művelődéselmélet
Kutya - a MEOE kinológiai folyóirata
Lakáskultúra - Házak és keretek melléklettel
Látkép - a meghökkentő világ
Levéltári szemle - levéltárosoknak szóló szaklap
Literatura - az MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata
Lovas nemzet - ablak a lovas világra
Lyukasóra - a Magyar Írók Egyesületének lapja
Magyar Burda - divat & életstílus
Magyar demokrata - közéleti és kulturális hetilap
Magyar filozófiai szemle - filozófiával foglalkozó szaklap
Magyar fórum - közéleti hetilap
Magyar hang
Magyar horgász - a MOHSZ hivatalos lapja
Magyar konyha - gasztronómiai magazin
Magyar könyv-szemle - az MTA és az OSZK könyvtár-, könyv- és sajtótörténeti folyóirata
Magyar Napló - a Magyar Írószövetség lapja
Magyar narancs - politikai és kulturális hetilap
Magyar nyelv - a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata
Magyar nyelvőr - nyelvművelő folyóirat
Magyar Pedagógia - pedagógiával foglalkozó szaklap
Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar pszichológiai szemle - a Magyar pszichológiai társaság folyóirata





















































Magyar tudomány- az MTA folyóirata
Magyar turista - természetjárók lapja
Magyar zene - zenetudományi folyóirat
Marie Claire - női divatmagazin
Médiakutató - médiaelméleti folyóirat
Méhészet
Metszet
Mindennapi pszichológia - pszichológia mindenkinek
Modern nyelvoktatás - a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének
folyóirata
Mozgó világ - fiatal írók és művészek szemléje
Múlt-kor - negyedéves történelmi magazin
Múltunk - politikatörténeti folyóirat
MúzeumCafé - múzeumkedvelők magazinja
Muzsika - zenekedvelők lapja
Műértő - művészeti és műkereskedelmi folyóirat
Műhely - kulturális folyóirat
Művészettörténeti Értesítő - művészettörténeti szaklap
Nagyvilág - világirodalmi folyóirat
National Geographic Magyarország - ismeretterjesztő magazin
Nimród - vadászújság
Nők lapja - heti női magazin
Nyugat Plusz - szépirodalmi folyóirat
Octogon - arhitecture & design
Otthon - lakás, ház, kert, dekoráció
Otthonok és kertek - trend, enteriőr, recept, ötlet
Óvodai nevelés - óvodapedagógusok szaklapja
Ötlet mozaik - barkácsmagazin
Parnasszus - költészeti folyóirat
PC world - megbízható tanácsok profiktól
Pesti műsor - kultúrmagazin
Prae - irodalmi folyóirat
Praktika - változni és változtatni
Praktika/Kreatív Horgolás
Praktika/Kreatív Kötés
Premier – színház az egész világ- művészeti magazin
Príma konyha magazin - gasztronómia magazin
Régi-Új Magyar építőművészet- a Magyar Építőművészek Szövetségének kulturális folyóirata
Replika - társadalomtudományi folyóirat
Ridikül Magazin- női magazin minden korosztálynak
Rubicon - történelmi magazin
Rubicon különszám
Sikeres nők lapja - sikeres nőket bemutató magazin
Századok - a Magyar Történelmi Társulat folyóirata
Századvég - az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium kiadványa
Szépirodalmi figyelő - irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat
Szociológiai szemle - a Magyar Szociológiai Társaság folyóirata
Szombat - zsidó politikai és kulturális folyóirat
Táncművészet- a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft táncszakmai folyóirata
Tanító - módszertani folyóirat
Tekintet - kulturális szemle
Természet világa - TIT





















Természet világa különszám
Természetbúvár - környezetbarát ökológiai magazin
Természetgyógyász magazin - tudományos szemle
Természetjáró turista magazin (Turista magazin)- utazás, ökoturizmus, outdoor, programajánló
Természetjáró turista magazin (Turista magazin)(Különszám,)
Tiszatáj - irodalmi folyóirat
Történelmi szemle - történelemtudománnyal foglalkozó szaklap
Tudományos és műszaki tájékoztatás
Új forrás - irodalmi, művészeti és társadalmi folyóirat
Új könyvpiac - könyvvilág, könyvkultúra, könyvkritika
Új Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Valóság - a TIT havi folyóirata
Vezetéstudomány - a Budapesti Corvinus Egyetem Corvinus School of Management havi
szakfolyóirata
Vidék íze - a Szabad föld havi receptújsága
Vigilia - keresztény havilap
Világjáró - utazási magazin
Világtörténet - egyetemes történeti folyóirat
Vox mozimagazin - Magyarország legnagyobb filmmagazinja

Ajándék, NKA köteles példányok
 A mi erdőnk : a magyar állami erdészeti részvénytársaságok lapja
 Aero magazin
 Agró Napló
 Amiről az orvos nem mindig beszél
 Apa magazin
 Autó Magazin
 Autó magazin Extra
 Balkon
 Barátság
 Blikk Nők Konyha
 Blikk Nők Otthon és Kert
 Business : hvg extra
 Chip
 Cinemánia Mozimánia
 Családi Lap
 Diabetes
 Diéta és Fitnesz
 Digitális Fotó
 Édes élet magazin
 Esőember
 Fanny
 Fanny konyha
 Fons : forráskutatás és történeti segédtudományok
 Fórum
 FourFourTwo
 Gamestar
 Gasztro & utazás : hvg kiadványok
 Helikon - irodalomi folyóirat
 Honvédségi Szemle : a magyar honvédség központi folyóirata
 HR Plusz : önismeret, technológia, ösztönzés, változások


















































HVG rangsor : Diploma
HVG rangsor : Középiskola 2018
Innotéka : tudomány, innováció, zöldgazdaság
Innotéka Mélyépítés
Kalligram : Művészet és Gondolat
Karrier Plusz : 2017
Képmás
Kismama
Korunk
Magyar Iparművészet
Magyar Krónika
Magyar Műhely
Manager Magazin
Men's Health
Mentes konyha : Meglepetés különszám
Mérnök újság : a magyar mérnöki kamara lapja
Mezőhír : mezőgazdasági szaklap
Motorrevü : a vezető motoros magazin
Múlt és jövő : zsidó kulturális folyóirat
Művelődés
Nők Lapja Egészség
Nők Lapja Enteriőr
Nők Lapja Évszakok
Nők Lapja Ezotéria
Nők Lapja Gyerek
Nők Lapja Iskolaválasztó
Nők Lapja Kert és virág
Nők Lapja Konyha
Nők Lapja Konyha : Desszert
Nők Lapja Psziché
Otthon különszám
Otthon különszám : trend & design
Pannon Tükör : kulturális folyóirat
Pro Minoritate : Romák Magyarországon és Kelet-Európában
Pro Publico Bono - Magyar Közigazgatás
Pszichológia : önismeret, párkapcsolat, család karrier
Regiment
Shape
Sport Autó
Story
Szentendre és Vidéke
Szép Házak
Színház
Test & lélek
Új Elixír Magazin
Új Művészet
Veranda
Zöld Ipar Magazin

