
témakör folyóiratcím leírás
megjelenési

gyakoriság

általános jellegű

folyóirat

Szabad Föld

Szabad Föld Kalendárium

A vidék családi hetilapja, itt mindent megtalál a hét eseményeiről, történéseiről, a 

családról, az életről.

hetente

évente 1

Autó Magazin Autóvásárlók és autórajongók szaklapja. évente 12

Autó Motor Széles körű tematikája lefedi az autózással és motorozással kapcsolatos témák 

összességét: új modellek bemutatása, összehasonlító tesztek, szakmai hírek, 

érdekességek, szakkiállítások, bajnokságok, praktikus tanácsok.

kéthetente

Az Autó Elsődleges és meghatározó hírforrást kínál az autók világának széles rétegeket érintő 

kérdéseiben. 

évente 12

Best Naprakész hírmagazin a sztárokról és a napi hírek szereplőiről. hetente

Blikk Nők Aktuális információk a divat- és szépségtrendekről, az új és praktikus termékekről. 

Egészség, pszichológia és a partnerkapcsolatok témakörökből is friss írásokkal 

jelentkezik.

hetente

Családi Lap Az olvasók olyan tanácsokat, praktikus ötleteket találnak a lapban, amelyek 

támpontot adnak a kérdéses helyzetekben és segítséget nyújtanak egy-egy 

probléma orvoslásában.

évente 12

Életem Receptje A magazinban olyan híres vagy hétköznapi emberek kerülnek bemutatásra, akiknek 

életútja érdeklődésre tarthat számot és például szolgálhat a mindennapjainkban. 

Ezen kívül sok érdekes életmódhoz, egészségmegőrzéshez kapcsolódó témát 

találhatnak benne az olvasók.

évente 6

Esküvő Classic Magazin Az esküvőszervezés egész folyamatával kapcsolatban segít az ifjú párnak és a 

családtagoknak: ötletek, trendek, divat.

évente 4

Éva Életmód, család, otthon, kikapcsolódás mindenkinek. évente 4

Fanny Hasznos tanácsok, színes, szórakoztató cikkek nőknek, egészséges recept- és 

életmód ötletek, stílus- és szépségtippek. 

hetente

Glamour Többféle női témával foglalkozik: világsztárok, divat, szépség trükkök, trendi ruhák 

és kiegészítők. 

évente 10

Hello Baby!  Azokhoz szól, akik szeretnének többet tudni a családtervezésről, a babázásról, segíti 

a leendő kismamákat, a gyakorló anyukákat.

évente 6

Herbáció Ismert növények ismeretlen felhasználási módjait mutatja be. Minden számban 50-

60 gyógyhatású recept van, melyek között megtalálhatóak a házilag készíthető 

kozmetikumok, gyógytermékek, különleges ételek-italok és tartósítási technikák is.

évente 4

HOT! Naprakész hírmagazin a sztárokról és a napi hírek szereplőiről. hetente

Joy Életmód, család, otthon. évente 6

Júlia Romantikus történetek. évente 12

Képmás Az élet különböző területein felvetődő kérdésekre szakemberek

segítségével keresi a választ: családokat érintő kérdések, párkapcsolati és 

gyereknevelési kérdések, közélet, tudományos és művészeti témák és az életmód. 

évente 12

Kiskegyed Naprakész hírmagazin a sztárokról és a napi hírek szereplőiről. hetente

Meglepetés Naprakész hírmagazin a sztárokról és a napi hírek szereplőiről. hetente

Nők Lapja A legnagyobb tradícióval rendelkező női hetilap. A klasszikus női témákat igényesen 

tálalja.

hetente

Nők Lapja Egészség Tartalmas írásokkal tájékoztatja az egészséges életmód és a megelőzés témák iránt 

nyitott olvasóközönséget, segítséget nyújtva az egészséges életvitelhez.

évente 9

Nők Lapja Évszakok Divat, egészség, szépség, különféle életmódok, női sorsok. évente 4

Nők Lapja Ezotéria Asztrológiával foglalkozó magazin. Segítséget ad az elmélyüléshez, önismerethez, a 

lelki harmónia megtalálásához.

évente 6

Ridikül A népszerű női lap olyan témákat dolgoz fel, amelyek joggal érdekelhetik az 

olvasókat: az egészség, a lélek ápolása, otthonunk, kertünk gondozása. 

évente 12

Romana Romantikus történetek. évente 12

Story Naprakész hírmagazin a sztárokról és a napi hírek szereplőiről. hetente

Természetgyógyász

Magazin

Az olvasók megismerkedhetnek a holisztikus gyógymódokkal, a parapszichológia, 

asztrológia, biokozmetika stb. világával.

évente 12

Zöld Újság A jövőért felelősséget érző, környezetével szemben igényes, kultúrára fogékony 

olvasó lapja.

évente 12

A Mi Otthonunk évente 10

Blikk Nők -

Otthon és Kert 

évente 6

Gerendaházak Magazin Inspiráló hazai és külföldi házbemutatók mellett nélkülözhetetlen szakmai 

információk, gyors, energiatakarékos, természetközeli építési módokról.

évente 6

Kiskegyed Otthona Ötletes, praktikus lakberendezési tanácsok mindenkinek. Kreatív dekorációk, extra 

ötletek.

évente 6

Lakáskultúra Enteriőr, életstílus, praktikum, mindez egy lapban. Exkluzív lakásbelsők, 

lakberendezési tanácsok, híres emberek otthona, hasznos, praktikus ötletek.

évente 12

Otthon Lakberendezési-életstílus magazin. Magas színvonalon, ugyanakkor érthető, 

szórakoztató formában közelíti meg az otthonteremtés témakörét, ötleteket ad a 

lakás szépítésére.

évente 12

Otthonok és Kertek A modern kor emberének otthonát mutatja be, amely minden részletében élhető, 

tökéletességet és harmóniát sugall. A magazinból ötleteket meríthetünk lakóterünk 

személyesebbé, bensőségesebbé tételéhez. 

évente 6

Szép Házak A legolvasottabb építészeti magazin, amelynek célja családi házak és nyaralók 

bemutatása, a korszerű építési technológiák és anyagok ismertetése.

évente 6

Veranda Magazin Hiánypótló építészeti, lakberendezési magazin: hagyományőrző parasztházak, 

romantikus otthonok, kastélyszállók, antik stílus, stb.

évente 6

Filmvilág Célja a filmkultúra értékeinek közvetítése és elemzése, legyen szó a film klasszikus 

mestereiről, a legújabb művészeti irányzatokról, vagy épp a népszerű filmes 

műfajokról, a westerntől a fantasztikumig, a vígjátéktól a bűnügyi filmig.

évente 12

Vox Mozimagazin Filmekkel foglalkozó magazin: aktuális külföldi mozibemutatók, magyar 

filmművészet, DVD megjelenések, filmtörténet, sztárvilág, fesztiválok.

évente 12
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BBC GoodFood Világkonyha Világkonyha mindenkinek: a magyar hagyományok újratöltve, minőségi 

alapanyagok, egészséges ételek, borok, tájak, éttermek, stb.

évente 10

Blikk Nők Konyha Újdonságokat és ötleteket kínál, a hétköznapi receptek mellett a szezon slágereit is 

bemutatja.

évente 11

Diana Receptek Az aktuális szezon süteményeinek, édességeinek receptjeivel, melyek tartalmazzák 

az ételek tápértékét, sok hasznos tanácsot adnak kezdőknek és profiknak.

évente 4

Erdélyi Konyha Erdély ízvilágát népszerűsítő gasztro lap. évente 12

Fanny Konyha Ötletes, praktikus tanácsokat ad a konyha számos területéről: receptek, kreatív 

tippek kezdőknek és profiknak egyaránt. Legkedveltebb témái: a nagyi tippjei, 

gasztroutazás világ körül, ínycsiklandó főételek és saláták.

évente 12

Kiskegyed Konyhája Kezdő és gyakorló háziasszonyoknak a sütés-főzés fortélyairól. évente 11

Magyar Konyha Igényes gasztronómiai és bormagazin, profi séfek által kipróbált, garantáltan 

működő receptekkel, gyakorlati tanácsokkal a magyar és külföldi borkínálatban való 

eligazodáshoz.

évente 12

Nők Lapja Konyha Kipróbált receptek profi séfek, cukrászok és lelkes gasztrobloggerek konyhájából. évente 12

Príma Konyha Magazin Kipróbált ételreceptek, gasztronómiai érdekességek. évente 12

Vidék Íze Célja a hagyományokra épülő kreatív, modern magyar konyha értékeinek 

megőrzése és népszerűsítése.

évente 12

Barbie A kislányok körében az egyik legnépszerűbb lap: Barbie és barátai történeteivel, 

fejtörőkkel, divat-, kifestőoldalakkal szórakoztatja olvasóit.

évente 13

Buci-Maci Gazdagon illusztrált gyermekeknek szóló havilap. Játékos, humoros feladatokkal 

alapozza meg a matematikai készségek, az alapvető fogalmak elsajátítását, az 

íráshoz szükséges finommotorika-fejlesztést, továbbá az olvasás szeretetét.

évente 12

Csodaceruza Irodalmi és művészeti folyóirat gyermekeknek. évente 6

Dörmögő Dömötör Sokoldalú, kulturális magazin a 3-7 éves korosztály számára. A hasznos szórakozást 

derűs mesék, vidám versek, játékok, rejtvények, barkács ötletek biztosítják a 

legkisebbek számára.

évente 6

Garfield Garfield egy kertvárosi házban él agglegény gazdájával és Ubul nevű kutyájával, és a 

macskákra jellemző felsőbbrendűséggel kommentálja a körülötte zajló 

eseményeket. Ami leginkább figyelmének középpontjában áll: az evés és az alvás. 

évente 12

Minecraft Magazin A magazin a minecraft játékhoz nyújt ötleteket, tanácsokat, bemutatja a legújabb 

fejlesztéseket, válaszol a játékosok kérdéseire.

évente 8

My Little Pony -

Én kicsi pónim

Szórakoztató magazin óvodásoknak. A pónik vidám és tanulságos történeteivel, 

valamint számos játékkal, kifestővel, érdekességgel.

évente 12

Szitakötő Irodalmi és ökológiai folyóirat 8 év feletti gyermekeknek. A kortárs irodalmi művek 

és az ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív 

foglalkoztató feladatok segítik a befogadást.

évente 4

Verdák Magazin A népszerű Verdák mesék mellett játékokkal, fejtörőkkel és vidám

kifestőkkel találkozhatnak a gyerekek. 

évente 4

5 perc angol magazin Angolul tanulókhoz szól. Első fele egy bulvár jellegű magazin, hírek, érdekességek, 

utazás, receptek, sztárpletykák, divat, tudomány, könyv, filmajánló, sztárinterjú. A 

második fele kidolgozott érettségi-, nyelvvizsga tételek, nyelvtani magyarázatok, 

feladatsorok.

évente 12

Hrvatski Glasnik A magyarországi horvátok hetilapja. hetente

Neue Zeitung A magyarországi németek hetilapja. hetente

Porabje A magyarországi szlovének hetilapja. hetente

Chip Számítástechnikai és kommunikációs havilap. Folyamatosan beszámol az 

informatikai piac legfontosabb újdonságairól, fejlesztéseiről és a multimédiás világ 

technikai és technológiai megoldásairól.

évente 12

Computerwold  Informatikai, infokommunikációs szaklap a folyamatosan változó, fejlődő, szinte 

naponta új termékekkel, technológiákkal gazdagodó digitális világról.

kéthetente

PC World Magyarország legsikeresebb és legolvasottabb PC-s magazinja. Az otthoni 

felhasználóknak szóló cikkekkel, hardver- és szoftvermesterfogásokkal jelentkező 

lap minden hónapban legalább egy teljes verziós programot kínál.

évente 12

Életünk Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. évente 10

Vasi Szemle Tudományos és kulturális folyóirat. évente 6

3. Évezred Tudományos, szórakoztató, ismeretterjesztő lap: a technika és a tudomány összes 

ágazatából közöl cikkeket, híreket, aktualitásokat.

évente 12

Élet és Tudomány Tudományos ismeretterjesztő lap. Cikkeivel a természettudományok különböző 

területeiről nyújt híradást, értelmezést, elemzést.

hetente

A Földgömb A világ különböző tájaira kalauzolja el az olvasót a tudományos ismeretterjesztő 

magazin, gazdag képillusztáricóval mutatja be a világ érdekességeit.

évente 8

Állatvilág Azokhoz szól, akiket érdekelnek a természet nehezen kifürkészhető titkai, az 

állatkertek világa vagy az egzotikus állatok. 

évente 6

Galaktika Tudományos-fantasztikus folyóirat. évente 12

Geo Tudományos-ismeretterjesztő magazin bolygónkról. évente 6

Interpress Magazin Célja, hogy a hazai tudományos és kulturális élet meghatározó eredményeit és 

személyiségeit közelebb hozza az olvasókhoz.

évente 12

Látkép -

Meghökkentő Világ

A múlt rejtélyei, nem várt összefüggések, utazás a jövőbe, fantasztikus világok 

megismerése.

évente 12

National Geographic A világ első számú ismeretterjesztő magazinja, rendszeresen ad összeállítást a 

tudományos újdonságokról.

évente 12

Természet Világa A világ egyik legrégebbi tudományos ismeretterjesztő folyóirata. évente 12

Természetbúvár Magazin a természetről - mindenkinek! évente 6

Kertbarát Magazin évente 6

Kerti Kalendárium évente 10

Szép Kertek évente 6

pszichológia Mindennapi Pszichológia Önismeret, párkapcsolat, család, nevelés, lelki egészség évente 6

Burda Easy Könnyen kivitelezhető modellekkel, lépésről-lépésre haladó varrási útmutatóval, 

könnyen használható szabásmintaívekkel.

évente 6

Diana Filéhorgolás Kis terítők, függönyök elkészítéséhez kapnak az olvasók mintákat és részletes 

leírásokat.

évente 4

Diana Horgolási Ötletek évente 5

Diana Horgolásvarázs évente 4

Diana Horgolt Divat évente 4

kreativitás,

hobbi 

Horgolt ruhák, díszek, ajándékötletek.

gasztronómia

gyermek és

ifjúsági

folyóiratok

idegennyelv

informatika

irodalom,

helytörténet

ismeretterjesztés

kertészet Hobby kertészeknek szóló magazinok: aktuális kerti témákkal, gyönyörű

képekkel és a szezonhoz igazodó kialakítási ötletekkel. 
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Digitális Fotó Magazin A kiadvány sokszínű és áttekintő módon foglalkozik a fotózással, kielégíti a témával 

most ismerkedők, és a digitális technikát professzionális szinten használók igényeit 

egyaránt.

évente 6

Ezermester Építkezők, lakásfelújítók, kertjüket ápoló emberek lapja. évente 12

Kötött Kedvenceink Divatos kötés- és horgolásminták részletes leírással, színes fotókkal, segédletekkel. évente 4

Kreatív Gyermek Különböző barkácstechnikákkal készült szezonális ötletek iskolás gyerekeknek, 

barkácsszakköröknek, játékos kedvű felnőtteknek. 

évente 5

Ötlet Mozaik Ház- és lakásfelújítással, -átalakítással, építkezéssel, kertápolással, valamint számos 

egyedi barkács- és javítási ötlettel, új termékek bemutatásával foglalkozó színes 

magazin.

évente 12

Praktika Azoknak az olvasóknak kínál változatos és látványos tartalmat, akiknek fontos a 

lakás egyedi díszítése, a gyerekkel való közös foglalatosság, szeretik kipróbálni 

kézügyességüket.

évente 12

Praktika Horgolás A magazin egyedi tartalmát a horgolható dekoráció jelenti. A magazinban kezdők és 

haladók egyaránt találnak kedvükre valót.

évente 6

Praktika Keresztszemes

Hímzés

A keresztszemes hímzés szerelmeseinek - kezdőknek és haladóknak egyaránt - kínál 

számtalan izgalmas mintát a magazin. 

évente 6

Praktika Kötés A magazinban a hagyományos technikák, a klasszikus modellek ötvöződnek a 

modern stílussal. A tartalom összeállításánál fő szempont a hordhatóság és a pontos 

leírások, hogy a kötés szerelmesei valóban elkészíthessék a bemutatott modelleket.

évente 5

Praktika Varrás A lap lakásdekorációk, divatos női- és gyerek ruhák, játékok elkészítését mutatja be. évente 5

Sandra Kötés haladóknak - kötött ruhák és kiegészítők. Részletes és pontos leírások, 

hordható modellek az évszaknak megfelelően.

évente 6

Autósport és Formula

Magazin

Magyarország F1-es szaklapja a száguldó cirkusz szerelmeseinek. évente 11

Magyar Horgász A vezető hazai horgászlap évtizedek óta tanítja nemzedékek sorát a horgászat, a 

természet szeretetére, tiszteletére. 

évente 12

Méhészet A legnagyobb hagyományokkal rendelkező méhészkedéssel foglalkozó szaklap 

Magyarországon.

évente 12

Magyar Vadászlap évente 12

Nimród Vadászújság évente 12

Pegazus -

a lovasok lapja

A Pegazus Magyar Lovassport Szövetség hivatalos lapja, mely havonta szolgáltatja a 

híreket, beszámolókat és érdekességeket a lovassport iránt érdeklődőknek. 

évente 12

Sikeres Sporthorgász Nemcsak a horgásztársadalomhoz, hanem azokhoz is szól, akik szeretik a 

természetet, a kitűnő, profi tájleírásokat, fotókat.

évente 12

Sport Plusz Extra Sport, szabadidő, műsor. hetente

Turista Magazin A túrázást kedvelők népszerű ismeretterjesztő magazinja. Gyalogos, kerékpáros, 

vízitúra-ajánlatok, túrabeszámolók, teljesítménytúrázás, út- és tájleírások, 

természetvédelem, barangolások a szomszédos országokba, műemlékek, nemzeti 

parkok leírásai.

évente 10

Kőszeg és Vidéke Kőszeg és környékén élők lapja. évente 12

Rábavidék A Rába mentén, a Hegyháton és az Őrségben élők lapja. kéthetente

Sárvári Hírlap A város önkormányzatának lapja. kéthetente

Szentgotthárd A város önkormányzatának lapja. évente 12

Új Kemenesalja Kemenesalja folyóirata. kéthetente

Vasvári Újság A város önkormányzatának lapja. évente 12

Határtalan Régészet Színes, ismeretterjesztő régészeti magazin, mely biztos támpontot nyújt és eligazít 

az ásatások, a régészeti szenzációk és felfedezések világában, mindezt mindenki 

számára közérthető módon: rengeteg látványos fotóval, térképpel, ábrával. 

évente 4

Múlt-kor Népszerű, tudományos ismeretterjesztés. Eddig ismeretlen, vagy alig ismert 

történelmi érdekességekkel lepi meg az olvasókat.

évente 4

Rubicon Történelmi ismeretterjesztő folyóirat. évente 12

Világtörténet Az egyetemes történeti kutatás legújabb alapvetései, valamint a magyar és 

egyetemes történelem összefüggései iránt érdeklődő közönség számára készül.

évente 4

kreativitás,

hobbi 

sport,

természetjárás,

horgászat,

méhészet,

vadászat

Kulcs a vadászathoz, a vadgazdálkodáshoz.

térségi folyóirat

(abban az esetben fizethető elő, ha a településen 

élők nem kapják ingyenesen)

történelem

2023. január 1-től lakosságszám szerint kérhető

1-500 fő: max. 4 féle folyóirat

501-1000 fő: max. 6 féle folyóirat

1001 fő felett: max. 8 féle folyóirat

http://fotomagazin.hu/
http://ezermester.hu/
https://www.otletmozaik.hu/
http://www.praktika.hu/
http://formula.hu/
http://formula.hu/
http://www.mohosz.hu/
http://www.omme.hu/?cat=36
https://vadaszlap.hu/
http://www.nimrod.hu/
https://magyarmezogazdasag.hu/pegazus
https://magyarmezogazdasag.hu/pegazus
https://www.sport-horgasz.hu/
https://www.turistamagazin.hu/
https://koszeg.hu/hu/aktualis/kev
http://www.rabavidek.hu/
https://sarvarvaros.hu/sarvari-hirlap
http://szentgotthard.hu/hu/szentgotthard-ujsag.html
http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=930
http://www.vasvar.hu/hu/k/133/vasvari-ujsag
https://mult-kor.hu/
http://www.rubicon.hu/

