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A mellékletben feltüntetett csatornák szerepeltetésének vállalt lejárati időpontja:  
 

 

Az ezen mellékletben feltüntetett csatornákra vonatkozóan az adott területeken az 

alábbi időpontig rendelkezünk terjesztési jogosultsággal: 
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A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető analóg 
csatornakiosztások 

 
Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel, Máriapócs, Pócspetri, Balsa, Gávavencsellő, 
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Hodász, Kocsord, Nyírkáta, Nyírparasznya, 
Őr, Szamoskér, Szamosszeg, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Pátyod, 
Szamosangyalos, Ura, Győrtelek, Ököritófülpös, Rápolt, Tiborszállás 

Program Jelleg, profil Nyelv    
m1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

S
ta

rt
 

A
la

p
 

m2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Kölcsey Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
VTV Nyíregyháza helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar  
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató, magazinm. magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Film4 filmek magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
Spektrum dokumentum-, természet- és oktató magyar   
Boomerang rajzfilmek magyar, ang.   
Zenebutik zenecsatorna magyar   
National Geographic Ch. természetfilmek angol   
Nat Geo Wild természetfilmek angol   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Match4 sportcsatorna magyar   
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika 

magyar 
  

PRIME  Csajban nagy! szórakozás nőknek   magyar   
Film Café romantikus filmsorozatok magyar   
RTL+ szórakoztató műsorok magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar, ang.   
RTL Gold  talk-show-k, vetélkedők magyar   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
Mozi+  filmcsatorna  magyar   
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar   

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna 

magyar 
  

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar   
AXN filmsorozatok magyar   
Sport1 sportcsatorna magyar   
Sport2 sportcsatorna magyar   
Nickelodeon gyerekek csatorna magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Csenger, Jánd, Jármi, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, 
Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, Porcsalma, Vásárosnamény, Tyukod 

Program Jelleg, profil Nyelv    

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

S
ta

rt
 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport Általános közszolgálati csatorna magyar 
Mátészalka Televízió/ 
Namény / Csenger  

helyi műsorcsatorna magyar 

M1 TV helyi műsorcsatorna magyar 

Kölcsey Televízió helyi műsorcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar  

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

Hír TV hírek magyar  

TV4 sorozatok, szórakoztató, magazinm. magyar  

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang.  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar  

Film+ filmek magyar  

Arena4 sportcsatorna magyar  

PRIME Csajban nagy! szórakozás nőknek magyar   

Film4 filmek magyar   

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   

Eurosport 2 sportcsatorna magyar   

Spektrum dokumentum-, természet- és oktató magyar   

Boomerang rajzfilmek magyar, ang.   

Film Café romantikus filmsorozatok magyar   

National Geographic Ch. természetfilmek angol   

Nat Geo Wild természetfilmek angol   

Eurosport sportcsatorna magyar   

Discovery Channel  
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika 

magyar 
  

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

Match4 sportcsatorna magyar   

Zenebutik zenecsatorna magyar   

RTL+ szórakoztató műsorok magyar   

Paramount Network filmcsatorna magyar   

Viasat Nature természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, ang.   

RTL Gold talk-show-k, vetélkedők  magyar   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

Mozi+ filmcsatorna  magyar   

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok                  magyar   

AXN filmsorozatok magyar   

Sport1 sportcsatorna magyar   

Sport2 sportcsatorna magyar   

Nickelodeon gyerekcsatorna magyar   
 

*A Namény Tv csak Vásárosnamény, a Szalka TV csak Jánd, Jármi, Mátészalka, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, 
 a Csenger TV csak Csenger település kábelhálózatán érhető el. 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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 Abaújlak, Alsódobsza, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, 
Felsővadász, Gadna, Golop, Halmaj, Hernádbűd, Hernádkércs, Hernádszentandrás, 
Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Legyesbénye,  Léh, Megyaszó, 
Mezőzombor, Monaj, Nagykinizs, Pere, Rásonysápberencs, Sajóbábony, Sajóecseg, 
Sajópálfala, Sajósenye, Selyeb, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Taktabáj, Tiszatardos, 
Taktaszada, Taktakenéz, Újcsanálos, Prügy, Monok, Alsózsolca, Szirmabesenyő, 
Arnót, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Aszaló, 
Felsőzsolca, Alsóvadász, Szikszó 
 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
  

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport Általános közszolgálati csatorna magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
LifeTv egészség, életmód magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek angol 
National Geographic Ch. természetfilmek angol 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Szabadkígyós, Orosháza, Pitvaros, Mezőkovácsháza, Csorvás, Kaszaper, Tótkomlós, 
Mezőhegyes, Nagymágocs, Kardoskút, Nagyszénás, Medgyesegyháza, Szeghalom, 
Kertészsziget, Békéssámson, Vésztő, Gádoros, a, Kétsoprony, 
Csanádapáca,(Gerendás Újkígyós, Medgyesbodzás, Gábortelep) 

Program Jelleg, profil Nyelv   

helyi hirdető helyi műsorcsatorna magyar 

S
zo

ci
ál

is
 

    

M1 hír és közéleti műsorok magyar     

M2 
gyermek és ifjúsági 
műsorok 

magyar     

Duna nemzeti főadó magyar     

M4 Sport sportcsatorna magyar     

M5 közszolgálati csatorna magyar     

7.tv helyi műsorcsatorna magyar     

OVTV helyi műsorcsatorna magyar     

Duna World 
általános közszolgálati 
csatorna 

magyar   
  

TV2 Séf gasztronómia magyar       
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

M
in

i 

    
Hír TV hírek magyar     

ATV 
riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar     
Csaba TV helyi műsorcsatorna magyar     
Arena4 sportcsatorna magyar     

Viasat3 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

magyar     

Viasat Explore ismeretterjesztő 
magyar, angol, cseh, 
lengyel, orosz 

  

  
Film+ filmek magyar     
Cool TV szórakoztató műsorok magyar     
Film Café romantikus filmsorozatok magyar     

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a 
család minden tagjának 

magyar     

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar   

  

Story4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar   

  

SuperTV2 
prémium szórakozás a 
család minden tagjának 

magyar   

  

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar   

  

TLC 
nőknek szóló tényszerű 
szórakoztató csatorna 

magyar 

B
ő

ví
te

tt
 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

National Geographic 
Channel 

természetfilmek magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna 
tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel 

magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
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Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Disney Channel 
mesék, animációk, 
játékfilmek 

magyar 

Magyar Sláger TV 
hagyományos magyar 
zenék 

magyar 

Spektrum 
dokumentum-, természet- 
és oktatófilmek 

magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

The Fishing & 
Hunting 

horgászat és vadászat magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, 
tudomány, technika 

magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Viasat6 
filmsorozatok, sport, 
magazinműsorok 

magyar 

Galaxy4 

filmek, sorozatok, 
dokumentumfilmek 

magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

FEM3 
Csajban nagy! egész napos 
szórakozás nőknek 

magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
*Elek településen fogható az Elek TV 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

8 
 

Méhkerék (Sarkadkeresztúr, Kötegyán) 
Program Jelleg, profil Nyelv    

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
zo

ci
ál

is
 

A
la

p
 

P
lu

s 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

helyi hirdető helyi műsorcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsrok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

Hír TV hírek magyar  

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  

Arena4 sportcsatorna magyar  

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

Film+ filmek magyar  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  

OVTV helyi műsorcsatorna magyar  

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar  

Mozi+  filmcsatorna  magyar  

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar  

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
Spíler 2 Sportcsatorna magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
National Geographic Ch. természetfilmek angol   
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
RTL GOLD talk sowk, vetélkedők magyar   
RTLII szórakoztató csatorna magyar   
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magy/ang.   
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   
Life TV egészség, életmód magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Film Café romantikus filmsorozatok magyar   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Boomerang rajzfilmek magy / ang.   
Match4 sportcsatorna magyar   
Nat Geo WILD természetfilmek angol   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   
Moziverzum filmcsatorna magyar   
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
RTL+ szórakoztató műsorok magyar   
Film4 filmek magyar   
Sorozat+ sorozatok magyar   
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   
SPORT1 sportcsatorna magyar   
SPORT2 sportcsatorna magyar   
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar   
AXN filmsorozatok magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Murony 
Program Jelleg, profil Nyelv    

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

M
in

im
um

 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Gyula TV helyi műsorcsatorna magyar 
Csaba TV helyi műsorcsatorna magyar 
Gyula TV helyi műsorcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar 
 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar  
Hír TV hírek magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Film+ filmek magyar  

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   
National Geographic Ch. természetfilmek angol   
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Zenebutik zenecsatorna magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
SPORT2 sportcsatorna magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
Film +2  filmek  magyar   
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
Mozi+ filmcsatorna  magyar   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Spíler 2 Sportcsatorna magyar   
Match4 sportcsatorna magyar   
Nat Geo WILD természetfilmek angol   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
Film4 filmek magyar   
Moziverzum filmcsatorna magyar   
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   
AXN filmsorozatok magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Géderlak, Uszód 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 c

so
m

ag
  

B
ő

ví
te

tt
 c

s
o

m
ag

  

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Kalocsa TV helyi műsorcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Uszód TV helyi műsorcsatorna magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

FILM+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Hír TV hírek magyar 
Duna World/M4 
Sport+ 

sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

LifeTv egészség, életmód magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

The Fishing & 
Hunting 

horgászat és vadászat magyar 

Viasat Explore 
ismeretterjesztő 

magyar, 
angol 

Match4 sportcsatorna magyar 

  

Sorozat+ sorozatok magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Film4 filmek magyar 

Viasat Nature természet- és ismeretterjesztőfilmek 
magyar, 

angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 
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Dunatetétlen 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool TV kereskedelmi magyar 
Film+ film magyar 
VIASAT Explore műszaki magyar 
Paprika TV főzős magyar 
HÍRTV hírek magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
LifeTV kereskedelmi magyar 
Minimax gyerek magyar 
VIASAT 3 kereskedelmi magyar 
Duna World/M4 Sport+ sport, közszolgálati magyar 
ATV hírek magyar 
Da Vinci Learrning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Arena4 sport magyar 
TV4TV kereskedelmi magyar 
The Fishing & Hunting horgász vadász magyar 
Magyar Sláger TV zene magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
PAX TV vallási magyar 
TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Jakabszállás 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL KLUB hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Kecskemét TV helyi műsorcsatorna magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Hír TV hírek magyar  
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar  
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Film+ filmek magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
VIASAT Explore ismeretterjesztő magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
TV PAPRIKA gasztronómia magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
Sorozat+ fillm, sorozatok, szórakoztató magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Discovery Channel  történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar  
RTL II szórakoztató csatorna magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
Film4 filmek magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Boomerang rajzfilmek magy./ang  
National Geographic Channel természetfilmek magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar  
Mozi+  filmcsatorna  magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Kaskantyú 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Super TV2 Prémium szórakozás az egész családnak magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati magyar 
Film+ filmek magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Minimax  gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 kulturális műsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Life TV egészség, életmód magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Hír TV hírek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Kecskemét-Kadafalva 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

E
xt

ra
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna magyar 

Hír TV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 

Minimax gyerekműsorok, rajzfilmek magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Film+ filmek magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar  

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar  

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  

Zenebutik zenecsatorna magyar  

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  

National Geographic Ch. természetfilmek angol  

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  

SPORT 1  sportcsatorna magyar  

Moziverzum filmcsatorna magyar  

Eurosport 2 sportcsatorna magyar  

Film4 filmek magyar  

Eurosport sportcsatorna magyar  

Boomerang rajzfilmek magy. / ang.  

SPORT 2 sportcsatorna magyar  

Mozi+ filmcsatorna magyar  

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  

PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  

Disney Channel gyermekműsorok, rajzfilmek -  

Paramount Network filmcsatorna magyar  

Jocky TV filmcsatorna magyar  

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  

Spíler 2 Sportcsatorna magyar  

Match4 sportcsatorna magyar  

Nat Geo WILD természetfilmek angol  

Spíler 1 Sportcsatorna magyar  

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  

AXN filmsorozatok           magyar  

Nickelodeon  gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Miske 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Kalocsa TV körzeti magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Lifenetwork egészség, életmód magyar 
Hír TV hírek magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 

FILM+ filmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Miske TV helyi csatorna magyar 
Film4 filmek magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

B
ő

ví
te

tt
 

Paramount Network filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar/angol 
RTL+ sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar 
RTL II szórakoztató műsorok magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
TV2 Comedy humor csatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
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Szakmár 
Csatorna jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

E
xt

ra
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Kalocsa TV körzeti magyar 
Musich Channel zene magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Strory4TV sorozatok magyar 
VIASAT3 ált. szórakoztató magyar 
ATV hírek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TV2 kereskedelmi magyar 
RTL KLUB kereskedelmi magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati magyar 
Minimax rajzfilm magyar 
Super TV2 ált. szórakoztató magyar 
Arena4 sport magyar 
HÍR TV hírek magyar 
LifeTV életmód magyar 
PAX TV vallás magyar 
The Fishing & Hunting horgász-vadász magyar 
FILM+ film angol 
Cool TV ált. szórakozató magyar 
VIASAT Explore tudományos magyar 
TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők  magyar  
FILM Cafe film, sorozatok magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
RTL II ált. szórakoztató magyar  
Viasat6 ált. szórakoztató magyar  
Viasat Nature természetfilm magyar  
EUROSORT2 sport magyar  
EUROSORT sport magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Film4 filmek magyar  
Boomerang rajzfilm magyar  
Disney Channel gyerek magyar  
FEM 3 ált. szórakozató magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Paramount Network film magyar  
Match4 sport magyar  
Cartoon network rajfilm magyar  
Commedy Central humor magyar  
Nat Geo WILD természetfilm magyar  
National Geographic ismeretterjesztő magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás magyar  
Spektrum ismeretterjesztő magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Nickelodeon gyerek csat. magyar  
BBC Earth ismeretterjesztő magyar  
Sport2 Sport magyar  
Sport1 Sport magyar  
AXN sorozatok magyar  
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TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

17 
 

Tázlár 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

E
xt

ra
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Tázlár TV helyi műsorcsatorna  magyar 
Hír TV hírek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
Halas TV helyi műsorcsatorna magyar 
COOL TV szórakoztató műsorok magyar 
FILM+ filmek magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Minimax  gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás magyar 
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természetfilmek magyar  
Discovery Channel  történelemi és ismeretterjesztő  magyar  
TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Sorozat+ fillm, sorozatok, szórakoztató magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
RTL GOLD talk showk, vvvvvetélvetélkedők magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar  
Boomerang rajzfilmek magy/ang.  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
Spíler 1 SportcsatornasSportcsatornaSportcsatorna magyar  
RTL II szórakoztató csatorna magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek magyar  
Film4 filmek magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló csatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Soltvadkert 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
Soltvadkerti TV helyi műsorcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Halas TV helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek angol  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Viasat Nature természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, ang.  
Nat Geo Wild természetfilmek angol  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.  
History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Film4 filmek magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Bükkábrány, Mezőnyárád, Vatta, Harsány, Rétság, Terecske, Borsosberény, 
Diósenő, Berkenye, Nógrád, Szátok, Nógrádsáp, Pilis, Kutas, Beleg, Szabás, 
Mosonszolnok 

 
Műsor Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

D
ig

i  
M

in
i 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Eleven TV helyi csatorna magyar 

Muzsika zenecsatorna magyar 

RTL+ szórakoztató músorok magyar 

Sorozat+ filmek, sorozatok magyar 

TV4 filmek, sorozatok magyar 

Heyli TV helyi (Harsány) magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok angol 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Film4 filmek magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

DUNA WORLD/M4 
SPORT+ 

közszolgálati, sport magyar 
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Derecske 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
um

 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
Kék-Kálló Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Debrecen Tv körzeti magyar 
ATV riportok, filmek, magzinműsorok magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar  
Discovery Channel tényszerű szórakozatatás, tudomány, technika magyar  

Spíler 2SSpíler 2  Sportcsatorna magyar  
National Geographic  természetfilmek magyar  
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar  
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Film+ filmek magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
TV2 Comedy humor csatorna magyar  
Super TV 2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
Izaura telenovellák magyar  

Discovery Channel nőknek szóló tényszerű szórakozatás magyar 
 

PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar  
Mozi+  filmcsatorna sorozatok magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar  
Viasat6 filmsorozatok, sport, mgazinműsorok magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Comedy Central magyar humorcsatorna magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
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Hosszúpályi 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
um

 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
Helyi Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Debrecen Tv Körzeti magyar 
ATV riportok, filmek, magzinműsorok magyar 
M5  közszolgálati csatorna  magyar 
Hír TV hírek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsor magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsor magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakozatatás, tudomány magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Super TV 2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Film+ filmek magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztatás magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők  magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
National Geographic  természetfilmek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar  
Izaura telenovellák magyar  

       Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Vámospércs (Nyírmártonfalva) 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
u

m
 

A
la

p
 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Vámos Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Debrecen Tv Körzeti magyar 
ATV riportok, filmek, magzinműsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Discovery Channel  tényszerű szórakozatatás, tudomány, magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
National Geographic  természetfilmek magyar  
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Film+ filmek magyar  
Super TV 2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztatás magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Izaura telenovellák magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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 Lajoskomárom 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
ta

rt
 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Duna World/M4 Sport+ csatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
HÍR TV hírek magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazin magyar 
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar 
Magyar Sláger Tv hagyományos magyar zenék magyar 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  

Boomerang rajzfilmek magy. / ang.  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  

TLC  nőknek szóló tényszerű, szórakoztató csatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  

RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Mozi+  ffilmcsatorna  magyar  
PRIME általános szórakoztató csatorna magyar  

Paramount Network filmcsatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Film Café romantikus és családi filmek magyar  

Film4 filmek magyar  
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar  

Discovery Channel ismeretterjesztő műsorok magyar  
Discovery Channel  történelemi és ismeretterjesztő  magyar  
Travel Channel utazási magazin magyar  

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar  
National Geographic  Ch. természetfilmek magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  

LifeTV egészség, életmód magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  

Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  
Izaura TV telenovellák, sorozatok magyar  

AXN filmsorozatok magyar  

SPORT1 sportcsatorna magyar  

SPORT2 sportcsatorna magyar  

TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
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Vép (Nemesbőd, Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd, Tanakajd, Vasszécseny) 

Program Jelleg,profil Nyelv   

M
IN

I C
S

O
M

A
G

 

A
LA

P 
(M

A
XI

) C
SO

M
A

G
 

m1 közszolgálati magyar  

K
Ö

Z
S

Z
O

L
G

Á
L

A
T

I 

m2 közszolgálati magyar  

Duna közszolgálati magyar 

M4 Sport közszolgálati magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati sport magyar 

Vépi Info Szöveges információk   

Szombathely TV helyi/közösségi magyar 

Pax közösségi magyar 

  

Arena4 sport magyar 

  

TV Paprika ismeretterjesztő magyar 

  
Minimax rajzfilm/szórakoztatás magyar 

TV2 kereskedelmi magyar 

RTL Klub kereskedelmi magyar 

Viasat3 film magyar 

Cool TV kereskedelmi magyar 

ATV riportok, magazinműsorok magyar 

Film + film magyar 

SzuperTV2 kereskedelmi magyar 

Hír TV hírek magyar 

Story4 kereskedelmi magyar 

Viasat Explore Ismeretterjesztő magyar 

Film Cafe sorozatok magyar 

Spektrum ismeretterjesztő magyar 

 

  

MuzsikaTV könnyűzene magyar   

Sorozat+ kereskedelmi magyar   

F&H ismeretterjesztő magyar   

SlágerTV könnyűzene magyar   

Eurosport sport magyar   

AXN film német   

RTL2 kereskedelmi magyar   

Sport2 sport magyar   

Sport1 sport magyar   

National Geographic ismeretterjesztő magyar   

Eurosport 2 sport magyar   

Paramount film magyar   

Disney rajzfilm magyar   

LifeTV életmód magyar   

Match4 sport magyar   

Nickelodeon gyermek műsorok magyar   

TV2 Comedy szórakoztató műsorok magyar   

Discovery Ch. ismeretterjesztő magyar   

TLC életmód magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 

 
 
 
 
 

Akasztó 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 SPORT általános közszolgálati csatorna magyar 
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Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok,szórakoztató magyar 
FILM+ filmek magyar 
HÍRTV hírek magyar 
COOL TV szórakoztató műsorok magyar 
ARENA4 sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
SuperTV 2 prémium szórakozás a  magyar 
TV PAPRIKA gasztronómia magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
MINIMAX / C 8 gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL KLUB hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
VIASAT EXPLORE ismeretterjesztő magyar 
SPEKTRUM TV dokumentum-, természetfilmek magyar  
PARAMOUNT NETWORK filmcsatorna magyar  
LIFETV egészség, életmód magyar  
NATIONAL G. természetfilmek magyar  
MATCH4 sportcsatorna magyar  
EUROSPORT sportcsatorna magyar  
EUROSPORT 2 sportcsatorna magyar  
SPÍLER 2 Sportcsatorna magyar  
FEM 3 Egész napos szórakozás nőknek magyar  
FILMCAFE romantikus filmsorozatok magyar  
VIASAT 6 filmsorozatok, sport, magazinműsor magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
CARTON NETWORK rajzfilmek magyar  
MAGYAR SLÁGER TV hagyományos magyar zenék magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Izaura Telenovellák, sorozatok magyar  
MOZIVERZUM  filmcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
RTL II hírek, riportok, filmek, magyar  
Mozi+ sikersorozatok, izgalmas filmek  magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
SPORT 1 sportcsatorna magyar  
SPORT 2 sportcsatorna magyar  
NICKELODEON gyerekcsatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
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Battonya 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
PAX TV vallási és ismeretterjesztő magyar 
Csaba TV helyi műsorcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sport, közszolgálati magyar 
Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek magyar 
ATV riportok, filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
Film Box prémium filmcsatorna magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax C8 gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Magyar Sláger TV tradícionális és modern zenék magyar 
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Röszke 

Program Jelleg, profil Nyelv    
M1  hír és közéleti műsorok magyar 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

M
in

i 

 M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA nemzeti főadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna magyar  
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar  

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
Homokhát TV körzeti közösségi magyar 

Városi Televízió Szeged körzeti közösségi magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar  

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar  
Super TV2 hírek, filmek, magazinműsorok magyar  

Film+ filmek magyar  
Spíler 1 sportcsatorna magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar  
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm magyar  

Hír TV hírek magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
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Kunmadaras, (Nagyiván, Tiszaigar) 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

B
as

ic
 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati magyar 
Hír TV hírek magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
CNN hírek angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna angol 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar 
Cartoon Network  rajzfilmek magyar 
National Geographic  Ch. természetfilmek magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
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Debrecen-Nagymacs 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

In
fo

 

B
as

ic
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Debreceni Televízió  helyi műsorcsatorna magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Film4 filmek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
National  Geographic Ch. természetfilmek angol  
Film+ filmek magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
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Hajdúszovát 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

in
fo

 

B
as

ic
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Debreceni Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV2 felhótlen kikapcsolódás  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Film4 filmek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  

SuperTV2 prémium szórakozás  magyar  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  

Match4 sportcsatorna magyar  
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  

Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  

National Geographic Ch. természetfilmek angol  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Film+ filmek magyar  

Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
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Földes, Sáp, Tetétlen 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

In
fo

 

B
as

ic
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
Tetétlen TV helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Debreceni Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Hír TV hírek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Film4 filmek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek angol  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
Film+ filmek magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar  
Izaura Telenovellák, sorozatok magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek angol  
Spektrum dokumentum-, természetfilmek magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
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Apostag, Árpádhalom, Balázspuszta, Csanytelek, Csongrád, Csongrád-Bokros, 

Derekegyház, Dunaegyháza, Dunavecse, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, 
Hetényegyháza, Kadafalva, Katonatelep, Kecskemét, Kétpó, Kunadacs, Kungyalu, 
Kunpeszér, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Méntelek, Mesterszállás, Mezőhék, 
Mezőtúr, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Szabadszállás, Szalkszentmárton, 

Szegvár, Szentes, Tass, Tömörkény, Újsolt 
 

Program Program, jelleg Nyelv     
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
kó

t 

B
a

ra
n

g
o

ló
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

M5 / Vidékháló Info helyi műsorcsatorna magyar 

7TV helyi műsorcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
D1 TV kulturális műsorok magyar 
Kecskemét TV helyi műsorcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Prime Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Film+ filmek magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
National Geographic Channel természetfilmek angol 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
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                             Berekfürdő 
Program Program, jelleg Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV vallási műsorok magyar 
Film4 filmek magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Arena4 sportműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronomia magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjjesztőcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Film+ filmek magyar 
Super TV2 prémium szórakozás magyar 
The Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatornq magyar 
Eurosport sportműsorok magyar 
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Baja 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Bajai Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
RTL KLUB hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Film Café filmcsatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
TV2 Séf gasztronómia magyar 
M5 általános közszolgálati magyar 
Minimax gyeekcsatorna magyar 
Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Spektrum ismeretterjesztő műsorok magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Cool Tv szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Hír Tv hírek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar 
Prime Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómia magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Program Jelleg, profil Nyelv       

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Szombathely TV/HRT1* helyi hírek /  hírek, riportok, filmek magyar/horvát 

Pax TV vallási és kulturális műsorok magyar 

Duna World/M4 Sport+ sport, közszolgálati magyar 

ORF 2 hírek, magazinok, riportok, filmek német 

Tv2 Séf* / HRT2* közszolgálati / hírek, riportok, filmek magyar/horvát 

ATV hírek magyar 

  

Hír TV hírek magyar 

TV2 hírek, magazinok, filmek, sport magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Viasat 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 

Super TV2 prémium szórakozás  magyar 

Paprika TV gasztronómia magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Film+ filmek magyar 

RTL II hírek, filmek, magazinműsorok magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek magyar 

  

 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Eurosport 1 sportcsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Izaura TV* telenovellák magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

RTL Gold 
talk showk, vetélkedők 
 magyar 

Tv2 Séf*/M5** gyasztrocsatorna/közszolgálati csatorna magyar 

Boomerang* rajzfilmek / gazdasági, közélet 
magyar, 

angol/magyar 

Thr Fishing&Hunting horgászat és vadászat magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Discovery Channel technika, tudomány magyar 

Sport 1 sportcsatorna magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű, szórakoztató 
csatorna magyar 

Sport 2 sportcsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 

  
Kossuth, Petőfi, Bartók rádió 
*Szombathely TV, M5, Tv2 Séf Söptén és Bucsun fogható 
HRT1: Felsőcsatáron és Nardán fogható 
Izaura: Bucsun, Nardán fogható. 
Boomerang: Sóptén, Nardán, Felsőcsatáron, fogható. 
**HRT2, M5: Nardán, Felsőcsatáron fogható. 
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Balmazújváros 
Program Jelleg. Profil Nyelv   

 M1 hír és közéleti műsorok magyar 

N
yu

g
d

íj
as

 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna  magyar 

Debrecen TV helyi műsorcsatorna magyar 

DARU TV helyi műsorcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

  

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar 
Mozi+ mozicsatorna magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
Nick Jr. gyerekműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek angol 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Film Box filmek magyar 
Film+ filmek magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Travel Channel  utazás magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Muzsika TV  zenecsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Film4 filmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Viasat Nature természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, angol 
Prime Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
u

m
 

M
ax

im
u

m
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Mosonmagyaróvári Városi TV helyi műsorcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Hír TV hírek magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Film+ filmek magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar  
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar  
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német  
Viasat Nature természetfilmek magyar  
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
The Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
National Geographic Channel természetfilmek magyar  
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar  
Film4 filmek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Nat Geo Wild természetfilmek magyar  
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                magyar, ang.  
AXN filmsorozatok magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  

              Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Ágasegyháza 
Műsor Jelleg Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

Á
ga

s 
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sport, közszolgálati magyar 
Kecskeméti TV helyi tv magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
TV4 TV sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
RTL Klub kereskedelmi magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Arena4 sport magyar 
Cartoon Network  rajzfilmek,  magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a  magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Match4 sport magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
Super TV2 prémium szórakozás  magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film + filmcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Hír TV hírcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna angol 
Paprika TV gasztronómia magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Abaújkér, (Aranyosi Völgy Oktatási Központ) Abaújvár, Arka, Baskó, 
Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gibárt, Gönc, Hejce, Hernádszurdok, 
Hidasnémeti, , Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, 
Tornyosnémeti, Vilmány, Zsujta, Erdőbénye (Rókabérc Vadászház), Alsógagy, 
Büttös, Csenyéte, Encs, Fáj, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, 
Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Méra, Perecse, 
Pusztaradvány, Abaújalpár, Abaújszántó, Hernádcéce, Korlát, Vizsoly 

Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 közszolgálati magyar 

A
la

p
 

M2 közszolgálati magyar 
Duna közszolgálati magyar 
M4 Sport közszolgálati magyar 
M4 közszolgálati magyar 
TV2 kereskedelmi magyar 
RTL Klub kereskedelmi magyar 
Super TV2 kereskedelmi magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Képújság helyi információ magyar 
Arena4 sport magyar 
Cool TV sorozatok magyar 
HírTV hírcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV4 TV bulvár magyar 
Duck TV gyermekműsor magyar 
Izsák TV helyi információ magyar 
ATV kereskedelmi magyar 
The Fishing & Hunting horgászat, vadászat magyar 
Film+ filmcsatorna magyar 
M5 közszolgálati műsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Minimax gyermekműsor magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Albertirsa 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 közszolgálati magyar 

A
la

p
 

M2 közszolgálati magyar 
Duna közszolgálati magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
DUNA WORLD/M4 
SPORT+ 

közszolgálati magyar 

TV2 kereskedelmi magyar 
RTL Klub kereskedelmi magyar 
Super TV2 kereskedelmi magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
d1 tv kulturális magyar 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
Arena4 sport magyar 
Cool TV sorozatok magyar 
HírTV hírcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV4 TV bulvár magyar 
Duck TV gyermekműsor magyar 
Régió Plusz TV helyi műsorcsatorna magyar 
ATV kereskedelmi magyar 
The Fishing & Hunting horgászat, vadászat magyar 
Film+ filmcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Minimax gyermekműsor magyar 
Viasat 3 kereskedelmi magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Solt, Szabadszállás, Abaújszolnok, Abod, Balajt, Becskeháza, 
Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Debréte, Égerszög, 
Gagybátor, Hegymeg, Irota, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Nyésta, 
Pamlény, Rakacaszend, Szászfa, Szakácsi, Szalonna, Szendrőlád, 
Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Teresztenye, Tomor, 
Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló 

Műsor Jelleg Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna  nemzeti dőadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 

DUNA WORLD/M4 
SPORT+ 

sport, közszolgálati magyar 

TV2 kereskedelmi magyar 

RTL Klub kereskedelmi magyar 

Super TV2 kereskedelmi magyar 

TV Paprika gasztonómia magyar 

Képújság helyi információ magyar 

Arena4 sport magyar 

d1 tv kulturális műsorok magyar 

Cool TV sorozatok magyar 

HírTV hírcsatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV4 TV bulvár magyar 

duck TV gyerekcsatorna - 

ATV kereskedelmi magyar 

The Fishing & Hunting horgászat, vadászat magyar 

Film+ filmcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

Minimax gyermekműsor magyar 

Viasat 3 kereskedelmi magyar 

Spektrum ismeretterjesztő magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Comedy Central humor magyar  
Eurosport 2 sportcsatorna magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Spíler 1 életmód magyar  
Film4 filmek magyar  
Boomerang rajzfilmek magy./ang.  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
PRIME női témák magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
National Geographic Ch. ismeretterjesztő magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
LifeTV életmód magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Cartoon Network  rajzfilmek,  magyar  
RTL+ kereskedelmi magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Match4 sport magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar  
Jocky TV filmcsatorna magy./ang.  
Muzsika TV zene magyar  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő m. magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Budapest HWR 
Program Jelleg, profil Nyelv 

  

M1 közszolgálati magyar 

A
la

p
 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 közszolgálati magyar 

Duna Hírcsatorna magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
DUNA 
WORLD/M4 
SPORT+ sportcsatorna magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

Képújság helyi információ magyar 

Film + filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Összefogás 
Lakásszövetkezet 
TV Budapest 
Városi TV helyi információ magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Viasat 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok   

Hír TV hírek magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

  

Mozi + 
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias 
kikapcsolódáshoz magyar 

Paramount 
Network filmcsatorna magyar 

RTL II szórakoztató csatorna magyar 

FEM3 életmód csatorna magyar 

SPORT 1 sportcsatorna magyar 

SPORT 2 sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger 
TV hagyományos magyar zenék magyar 
National 
Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Discovery 
Channel ismeretterjesztő csatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
 
 
 
 
 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

43 
 

Hajdúdorog HWR 
Program Jelleg, profil Nyelv 

  

M1 közszolgálati magyar 

A
la

p
 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 közszolgálati magyar 

Duna hírcsatorna magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
DUNA 
WORLD/M4 
SPORT+ sportcsatorna magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

Képújság helyi információ magyar 

Film + filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Összefogás 
Lakásszövetkezet 
TV Budapest 
Városi TV helyi információ magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Viasat 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok   

Hír TV hírek magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

  

Mozi + 
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias 
kikapcsolódáshoz magyar 

Paramount 
Network filmcsatorna magyar 

RTL II szórakoztató csatorna magyar 

FEM3 életmód csatorna magyar 

SPORT 1 sportcsatorna magyar 

SPORT 2 sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger 
TV hagyományos magyar zenék magyar 
National 
Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Discovery 
Channel ismeretterjesztő csatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 

*Az i-TV Zrt. által az érintett területen nyújtott vezetékes műsorjel elosztás szolgáltatás 
digitális formában történik. A digitális platformon nyújtott szolgáltatás mellett a hálózaton 

analóg csatornák elérhetőségét is biztosítjuk.  

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

44 
 

Mihályháza 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálti csatorna  magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
COOL TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek angol  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Discovery Channel technika, tudomány magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű, szórakoztató csatorna magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Hosszúpereszteg 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 

Falu TV helyi műsorcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
TV Paprika gasztronómia magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Film+ filmek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar  

Sorozat+ sorozatok magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek angol  
Film4 filmek magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
NatGeo WILD természetfilmek magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
Discovery Channel technika, tudomány magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű, szórakoztató csatorna magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Mozi+ filmcsatorna magyar  
PRIME Egésznapos szórakozás nőknek magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Jánosháza 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
  

  

B
ő

ví
te

tt
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Falu tv helyi műsorcsatorna magyar 
INFO TV információ magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
Hír TV hírek magyar 
Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magy/ang 
Film+ filmek magyar 
COOL TV szórakoztató műsorok magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 

  

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Mozi + filmcsatorna tvpremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Film+2 filmek magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek angol 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Film4 filmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar   

Sport2 sportcsatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Kemeneshőgyész, Magyargencs 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

B
őv

íte
tt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magy/ang. 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Pápa Városi Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
COOL TV szórakoztató műsorok magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek angol  
Match4 sportcsatorna magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
Film4 filmek magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Discovery Channel technika, tudomány magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű, szórakoztató csatorna magyar  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Nyárád 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Film+ filmek magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

TV Paprika  gasztronómia magyar 

Magyar Sláger Tv hagyományos magyar zenék magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Tihany 
Program Jelleg, profil Nyelv   

Tihany Tv helyi műsorcsatorna magyar 

M
in

i 

  

B
ő

ví
te

tt
  

M4 Sport sportcsatorna magyar 

DUNA nemzeti főadó magyar 

Duna World általános közszolgálati csatorna magyar 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

A
la

p
 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő 
magyar, angol, cseh, lengyel, 
orosz 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

National Geographic 
Channel 

természetfilmek angol 
  

Film Café romantikus filmsorozatok magyar   

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

  

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar 

Sony Movie Channel sorozatok, doku-reality férfiaknak magyar 

Sony Max so rozatok, titkok nőknek magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar       

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Bácsborsód, Bácsbokod, Balotaszállás, Imrehegy, Bácsalmás, Bácsszőlős, 
Kunbaja, Katymár, Madaras, Mátételke, Tataháza, Csávoly, Gara, Rém, 
Szeremle, Csikéria, Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Harkakötöny, 
Pirtó 

Program Jelleg Nyelv     
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

C
sa

lá
d

i 
cs

o
m

ag
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a családnak magyar 
Bácska TV helyi műsorcsatorna magyar 
Jánoshalma képújság helyi műsorcsatorna magyar 
Infocsatorna helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar   

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar   

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Hír TV hírek magyar   

Film+ filmek magyar   

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   

Arena4 sportcsatorna magyar   

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   

Cool TV szórakoztató műsorok magyar   

TV Paprika gasztronómia magyar   

Chili TV gasztronómia magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Film4 filmek magyar   

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar   

Paramount Network filmcsatorna magyar   

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

Spíler 2 Sportcsatorna magyar   

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   

Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   

TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

Match4 sportcsatorna magyar   

Izaura telenovellák, sorozatok magyar   

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   

Film Café romantikus filmsorozatok magyar   

PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar   

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

LifeTV egészség, életmód magyar   
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
RTLII szórakoztató csatorna magyar   
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar   
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BÓCSA 
Program Jelleg, profil Nyelv    

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
PAX Tv Vallási és kulturális műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Halas TV helyi műsorcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
M5 közszolgálati csatorna  magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás  magyar  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

Hír TV hírek magyar  
Film+ filmek magyar  
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

Arena4 sportcsatorna magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang.  

Izaura telenovellák, sorozatok magyar  

Eurosport sportcsatorna magyar   
Film4 filmek magyar   

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, ang.   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
National Geographic  Ch. természetfilmek angol   
RTL GOLD talk showk, vetélkedők angol   

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   
RTLII szórakoztató csatorna magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
Travel Channel utazási magazin magyar   
Spíler 2 Sportcsatorna magyar   

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Tv2 Séf TV gasztronómiai músorok magyar   
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, tech. magyar   

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató m. magyar   
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   
Moziverzum filmcsatorna magyar   
Match4 sportcsatorna magyar   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
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Nagykanizsa-Sánc, Nagykanizsa-Bagola, Iharosberény, Csurgó, Szenta, 
Zákány, Surd, Szepetnek, Sormás, Nagyrécse, Semjénháza, Tótszentmárton, 
Tótszerdahely, Molnári, Murakeresztúr, Letenye, Becsehely, Zajk, Kistolmács, 
Pusztamagyaród, Petrivente, Gelse, Pusztaszentlászló, Újudvar, 
Magyarszerdahely, Szentliszló,Bucsuta, Zalakaros, Galambok, Fityeház, 
Magyarszentmiklós, Hahót 

Program Jelleg, profil Nyelv    

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Kanizsa Képújság és TV helyi műsorcsatorna magyar 
Képújság infocsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar  
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar  
Hír TV hírek magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar  
Arena4 sportcsatorna magyar  
Film+ filmek magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar   

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   
National Geographic Ch. természetfilmek angol   
Mozi+ filmcsatorna  magyar   
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
Film +2  filmek  magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
Film4 filmek magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Zenebutik zenecsatorna magyar   
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar   
Moziverzum filmcsatorna magyar   
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Spíler 2 Sportcsatorna magyar   
Match4 sportcsatorna magyar   
Nat Geo WILD természetfilmek angol   
LifeTV egészség, életmód magyar   
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok                  magyar   
SPORT1 sportcsatorna magyar   
SPORT2 sportcsatorna magyar   
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   
AXN filmsorozatok magyar   
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Bódvaszilas 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Film+ filmek magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
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Tiszafüred 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Főnix TV helyi műsorcsatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Sláger TV tradicionális és modern zenék magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
SuperTV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Tisza TV  helyi műsorcsatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
PRIME Csajban nagy! szórakozás nőknek magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Film4 filmek magyar  
Nat Geo WILD természetfilmek magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Film Box Extra HD film magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Moziverzum történelem, utazás, tudomány és techn. magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magy./ang.  
TV Paprika gasztronómia magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló csatorna magy./ang.  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum, természet- és oktatófilmek magyar  
Viasat Nature természet és állatvilág magyar  
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar  
RTL GOLD  talk showk, vetélkedők magyar  
NationalGeographic Ch. természetfilmek magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
TV4 sorozatok magyar  
Mozi+ filmcsatorna magyar  
Paramount Network filmcsatorna magy./,ang.  
Boomerang rajzfilmek magy./ang.  
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Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Rajka 
Program Jelleg, Profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
Film+ filmsorozatok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Falu TV/MRTV* helyi műsorcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar  
Discovery Channel tényszerű, szórakoztató, tudomány, technika magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
National Geographic Ch. természetfilmek angol  
PRIME Egéésznapos szórakozás nőknek magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német  
AXN filmsorozatok magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Zenebutik zenecsatorna magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
RTL Gold talk showk, vetélkedők német  
Mozi+  filmcsatorna magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

MRTV: Levél, Bezenye, Rajka településeken fogható. 
Falu TV: Hegyeshalom 
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Jánossomorja, Újrónafő 
Program Jelleg, Profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 hírek, filmek, szórakozás magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Jánossomrja Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
TLC nőknek szóló tényszerű, szórakoztató csatorna magyar  
Discovery Channel tényszerű szórakoztató, tudomány, technika magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
SPORT1 sportcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
National Geographic  Ch. természetfilmek magyar  
PRIME Egésznapos szórakozás nőknek magyar  
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
RTL+ szórakoztató műsorok magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
Sorozat+ sorozatok magyar  
RTL Gold talk showk, vetélkedők német  
Mozi+ filmcsatorna  magyar  
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
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Beremend 
Program Jelleg, profil Nyelv     

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Tv2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Beremend Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Film+ filmek magyar 
Tv Paprika gasztronómia magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool Tv szórakoztató műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Hír Tv hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
AXN filmsorozatok magyar   

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

Spíler 2 Sportcsatorna magyar   

Arena4 sportcsatorna magyar   

Moziverzum filmcsatorna magyar   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

  

Eurosport sportcsatorna magyar   

Eurosport 2 sportcsatorna magyar   

Film Café romantikus filmsorozatok magyar   

HRT1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
LifeTV egészség, életmód magyar   

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar   

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar   

Jocky TV filmcsatorna magyar   

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   

NAT GEO WILD természetfilmek angol   

National Geographic 
Channel természetfilmek angol 

  

TVP Polónia  közszolgálati csatorna lengyel   

Prime Csajban nagy! egész napos szórakozás  magyar   

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   

RTL+ szórakoztató műsorok magyar   

RTLII szórakoztató csatorna magyar   

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   

Sport1 sportcsatorna magyar   

Sport2 sportcsatorna magyar   

Film4 ófilmek magyar   

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató m. magyar   

Travel Channel utazási magazin magyar   

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magy6ang   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Nemesnádudvar 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

E
m

el
t 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
RTL klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Képújság infocsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Hír tv hírek magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Film+ filmek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 

National Geographic  Ch. természetfilmek angol  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  

AXN filmsorozatok magyar  
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar  

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
Paramount Network filmcsatorna magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  

SPORT1 sportcsatorna magyar  
SPORT2 sportcsatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Tardona 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M2 hír és közéleti műsorok magyar 

S
ta

rt
 

K
om

fo
rt

 

M1 nemzeti főadó magyar 
Duna általános közszolgálati csatorna magyar 
M4 Sport felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
Duna World/M4 Sport+ gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
TV2 sportcsatorna magyar 
Arena4 hagyományos magyar zenék magyar 
Magyar Sláger TV prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
SuperTV2 ismeretterjesztő magyar, ang. 
Viasat Explore hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek magyar 
Hír TV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar  
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar  
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  
RTLII szórakoztató csatorna magyar  
AXN filmsorozatok magyar  
Spíler 1 Sportcsatorna magyar  
Cool TV szórakoztató műsorok magyar  
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  
Film+ filmek magyar  
LifeTV egészség, életmód magyar  
Film Café romantikus filmsorozatok magyar  
Nat Geo Wild természetfilmek angol  
History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  
Spíler 2 Sportcsatorna magyar  
Moziverzum filmcsatorna magyar  
Sport1 sportcsatorna magyar  
Sport2 sportcsatorna magyar  
Film4 filmek magyar  
Match4 sportcsatorna magyar  
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  
Jocky TV filmcsatorna magyar  
TV Paprika gasztronómia magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Felsőtelekes 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
ta

rt
 

K
om

fo
rt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Hír TV hírek magyar 

Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  

Jocky TV filmcsatorna magyar  

Spíler 2 Sportcsatorna magyar  

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  
Eurosport sportcsatorna magyar  

National Geographic Ch. természetfilmek angol  

Sport1 sportcsatorna magyar  

Nat Geo WILD természetfilmek angol  

Match4 sportcsatorna magyar  

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

Sport2 sportcsatorna magyar  

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  

RTLII szórakoztató csatorna magyar  

Paramount Network filmcsatorna magyar  

Moziverzum filmcsatorna magyar  

Film Café romantikus filmsorozatok magyar  

TV2 Comedy humorcsatorna magyar  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar  

Film+ filmek magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  

LifeTV egészség, életmód magyar  

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar  

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Bicsérd, Szabadszentkirály, Királyegyháza, Boda, Bakonya, Gyód, 
Kővágótöttös, Helesfa, Hetvehely 

 
Program Jelleg, profil Nyelv    

m1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

gá
la

ti 

A
la

p 

C
sa

lá
di

 

m2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ sportcsatorna 

magyar 

m5 közszolgálati csatorna magyar 

Pécs TV helyi műsorcsatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás magyar 

film+ filmek magyar 

Cool szórakoztató műsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

FilmCafé romantikus filmsorozatok magyar 

Viasat3 sorozatok, filmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

TVPaprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

HírTV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax Vallási és kulturális műsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Arena4Arena4 sportcsatorna magyar 

SuperRTL mesék, gyerekfilmek német 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

  
  

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Prime Egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Paramount 
Network filmcsatorna 

magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

sorozat+ sorozatok magyar 

Disney mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Cartoon Network rajzfilmek magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- es oktatófilm magyar 

National 
Geographic Ch. természetfilmek 

magyar 

NatGeo Wild természetfilmek magyar 

Discovery tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató m. magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

EuroSport1 sportcsatorna magyar 

EuroSport2 sportcsatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

 
             Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Baksa 
Program Jelleg, profil Nyelv    

m1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

 
A

la
p

 

 

C
sa

lá
di

 
 

m2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

m5 közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

  

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás magyar 

film+ filmek magyar 

Cool szórakoztató műsorok magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

FilmCafé romantikus filmsorozatok magyar 

Viasat3 sorozatok, filmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

TVPaprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

HírTV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax Vallási és kulturális műsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Arena4Arena4 sportcsatorna magyar 

SuperRTL mesék, gyerekfilmek német 
Moziverzum  filmcsatorna magyar 

  
  

TV2 Comedy filmcsatorna magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Prime Egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

sorozat+ sorozatok magyar 

Disney mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Cartoon Network rajzfilmek magyar 

Spektrum 
dokumentum-, természet- es 
oktatófilm 

magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek magyar 

NatGeo Wild természetfilmek magyar 

Discovery 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika 

magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

EuroSport1 sportcsatorna magyar 

EuroSport2 sportcsatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

 
            Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Görcsöny, Pellérd 
Program Jelleg, profil Nyelv    

m1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

 

A
la

p
 

 

C
sa

lá
di

 
 

m2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

m5 közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás magyar 

film+ filmek magyar 

Cool szórakoztató műsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

FilmCafé romantikus filmsorozatok magyar 

Viasat3 sorozatok, filmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

TVPaprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

HírTV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax Vallási és kulturális műsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Arena4Arena4 sportcsatorna magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna 
magyar 

  
  

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Prime Egész napos szórakozás nőknek magyar 

Film Box filmek magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

sorozat+ sorozatok magyar 

Disney mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- es oktatófilm magyar 

Discovery tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

        Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Szalonna 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

St
ar

t 

K
o

m
fo

rt
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 

SuperTV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

Hír TV hírek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
Film+ filmek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar/ang. 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar  

Eurosport sportcsatorna magyar  

Eurosport 2 sportcsatorna magyar  

SPORT1 sportcsatorna magyar  

SPORT2 sportcsatorna magyar  

Match4 sportcsatorna magyar  

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar  

Mozi+ filmcsatorna magyar  

AXN filmsorozatok magyar  

Sorozat+ sorozatok magyar  

National Geographic Ch. természetfilmek angol  

Spíler 2 Sportcsatorna magyar  

LifeTV egészség, életmód magyar  

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar  

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar  

Spíler 1 Sportcsatorna magyar  

Nat Geo Wild természetfilmek angol  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar  

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar  

RTLII szórakoztató csatorna magyar  

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar  

Moziverzum filmcsatorna magyar  

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok               magyar  

Paramount Network filmcsatorna magyar  

Film Café romantikus filmsorozatok magyar  

Prime Egész napos szórakozás nőknek magyar  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar  

Jocky TV filmcsatorna magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádió 
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Lőkösháza 
Program Jelleg, Profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

E
m

e
lt

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Duna  World általános közszolgálati csatorna magyar 

Csaba TV helyi műsorcsatorna magyar 

Gyula TV helyi műsorcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinm. magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 

Hír Tv hírek magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató m. magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Film+ filmek magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar  

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek angol 

Spektrum dokumentum-, természetfilmek magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar 

PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő m. magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek angol 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Film4 filmek magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

duck tv  gyerekcsatorna - 

Match4 sportcsatorna magyar 

Rtl+ szórakoztató műsorok magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

Discovery Channael tényszerű szórakoztatás magyar 

TV2 Comedy humor csatorna magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztatás magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló csatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 
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Hejőpapi, Nemesbikk, Perkupa, Szin, Szögliget 

Program Jelleg, profil  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

DUNA nemzeti főadó magyar 

M4 SPORT általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ sportcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

RTL Klub  hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 

Hír TV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, ang. 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar  

Kossuth, Petőfi, Bartók rádió 
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Tiborszállás, Rápolt, Ököritófülpös, Győrtelek 
 

Műsor Jelleg, profil Nyelv 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati, sport magyar 

RTL Klub  
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

TV2 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

Zemplén TV helyi tv magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

PAX TV vallási és ismeretterjesztő műsorok magyar 

ATV hír, riport, magazin magyar 

hír TV hír magyar 

COOL szórakoztató műsorok magyar 

Super TV2 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

TV4 sikersorozatok, izgalmas filmek magyar 

VIASAT3 hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 

film+ filmek magyar 

Paprika TV gasztronómia magyar 

Minimax rajzfilm, ifjúsági magyar 

Arena4Arena4 sport magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádió 
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Dombegyház 
 

Program Jelleg, profil Nyelv       
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
zo

ci
ál

is
 

M
in

i 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
helyi hírdető helyi műsorcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna  magyar 
OVTV hírek, riportok, filmek, magazinok magyar 
Csaba TV hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
DUNA WORLD/M4 
SPORT+ 

sportcsatorna magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar   
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Szentes TV hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV  szórakoztató műsorok magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film4 filmek magyar 
SuperTV2 hírek, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok magyar 
Discovery Channel történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   
TLC ismeretterjesztő magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
MOZI+ filmcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
RTL GOLD tlk showk, vetélkedők magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
FEM3 Csajban nagy! szórakozás nőknek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magy / ang. 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar 
TV2 Comedy szórakozató műsorok magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Izaura TV sorozatok angol 
AXN filmsorozatok magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Sláger tv hagyományos magyar zenék magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinm magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csat. magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Hajdúböszörmény 
program tematika nyelv ár 

M1 hír és közéleti csatorna magyar 

P
ra

kt
ik

u
m

  
   

   
  

  
  

 

  M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 

 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

 
Hajdúböszörmény Városi tv helyi műsor csatorna magyar 

 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
RTL klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Hir TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 

M
ax

im
u

m
   

   
   

  

  
Sorozat+ sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
RTL+ szórakoztató műsorok magyar   
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar   
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   
Zenebutik Tv tradicionális és modern zenék magyar   
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar   
STORY 4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
RTL Gold romantikus filmek, kalandfilmek magyar   
National Geographic Channel természetfilmek magyar   
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar   
Spíler 2 Sportcsatorna magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
Debrecen TV helyi műsor csatorna magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
SPORT1 sportcsatorna magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Boomerang rajzfilmek magy/ang   
Match4 sportcsatorna magyar   
Nat Geo WILD természetfilmek magyar   
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   
Moziverzum filmcsatorna magyar   
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   
SPORT2 sportcsatorna magyar   
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   
AXN filmsorozatok magyar   
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
na

ló
g 

cs
om

a
g 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Film4 filmek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
MiniMax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Sáránd, Bajót, Máriahalom, Epöl, Szomor, Kocs 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

C
sa

lá
di

 c
so

m
ag

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Képújság infocsatorna magyar 
Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
National Geographic  Ch. természetfilmek angol 
Nat Geo WILD természetfilmek angol 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Tv2 Séf gasztronómia magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Film4 filmek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg 
Program Jelleg Nyelv     

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

A
la

p
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 

kábelinfó helyi műsorcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 

Tv Paprika gasztronómia magyar   

Cool tv szórakoztató műsorok magyar   

Film+ filmek magyar   

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar   

Rtl Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Tv2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar 

  

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   

TV4 filmek, sorozatok  magyar/angol   

Film Café romantikus –és családi filmek, komédiák magyar   

Zenebutik zenecsatorna magyar   

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   

Moziverzum filmcsatorna magyar   

RTLII szórakoztató csatorna magyar   

Spíler 2 Sportcsatorna magyar   

Spíler 1 Sportcsatorna magyar   

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   

Match4 sportcsatorna magyar   

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar   

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar   
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar   
Tv2 Séf gasztronómia magyar   

Hír Tv hírek magyar   

TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

Muzsika Tv tradicionális és modern zenék magyar   

RTL Gold Filmek, sorozatok magyar  

Arena4 sportcsatorna magyar   

Sport1 sportcsatorna magyar   

Sport2 sportcsatorna magyar   

Sorozat+ sorozatok magyar   

Debrecen TV helyi műsorcsatorna magyar  

Lifetv egészség, életmód magyar   

AXN filmsorozatok magyar   
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
Disney Channel mesék, animációk, játék filmek magyar   
Viasat6 filmsorozatok, sport, mqagazinműsorok magyar   
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   
National Gographic Channel természetfilmek angol   
Film4 filmek magyar   
Nickelodeon Gyerekcsatorna magyar   
Viasat Explore Filmek, sorozatok, ismeretterjesztő magyar   
RTL+ Hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
Nat Geo WILD Természetfilmek magyar   
Eurosport1 Sportcsatorna magyar   
Eurosport2 Sportcsatorna magyar   
Boomerang Rajzfilmek magyar   

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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Zákány, Gyékényes, Őrtilos 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

M
in

i 

   
  

   
  

   
   

  
   

   
  

  
   

M
id

i 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport általános közszolgálati csatorna magyar 
Képújság infocsatorna magyar 
Képújság infocsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ sportcsatorna magyar 
Minimax  gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 
Film Café filmek magyar 

Cool  TV szórakoztató műsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Film+ filmek magyar   

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

   

Sorozat+ sorozatok  magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Zenebutik rajzfilmek magyar 
National Geographic Ch természetfilmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
RTL Gold talkshow és gameshow csatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Film4 filmek magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar/angol 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
Prime szórakoztató csatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Sláger TV zenecsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar     

Kossuth, Petőfi, Bartók rádiók 
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A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető simulcast 
csatornakiosztások: 
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Mátészalka, Ibrány, Máriapócs, Buj, Paszab, Tiszabercel, Pócspetri, Csenger, Porcsalma, Jánd, Jármi, 
Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi, Papos, Vásárosnamény, Tyukod, Balsa, 
Gávavencsellő, Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Hodász, Kocsord, Nyírkáta, Nyírparasznya, Őr, 
Szamoskér, Szamosszeg, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Pátyod, Szamosangyalos, Ura, Győrtelek, 
Ököritófülpös, Rápolt, Tiborszállás 

Program Jelleg, profil Nyelv 
M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ 
HD általános közszolgálati csatorna 

magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Kölcsey Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
d1 tv kulturális műsorok magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperOne HD felnőtteknek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
HBO mozicsatorna magyar 
HBO 2 mozicsatorna magyar 
HBO3 mozicsatorna magyar 
Cinemax mozicsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sky News hírek angol 
TV Paprika gasztronómia magyar 
SuperOne SD felnőtteknek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Epic Drama kosztümös filmek magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, ang. 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
CNN hírek angol 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
PROTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nat Geo HD természetfilmek angol 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 

angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentum angol 
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Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek  
magyar, 

angol 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek 
magyar, 

angol 
Nick Jr. gyerekcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
Film+ HD filmek magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL GOLD talk showk, vetlkedők magyar 
Muzsika tv tradicionális és modern zenék magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok           
magyar, 

angol 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
TV2 Kids mesék új birodalma a legkisebbek számára magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatk, doku-reality műsor magyar 
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Abaújlak, Alsódobsza, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,  Gadna, 
Golop, Halmaj, Hernádbűd, Hernádkércs, Hernádszentandrás, Homrogd, Ináncs, Kázsmárk, Kiskinizs, 
Kupa, Legyesbénye,  Léh, Monaj, Megyaszó, Mezőzombor, Nagykinizs, Pere, Rásonysápberencs,  
Sajóbábony, Sajóecseg, Sajópálfala, Sajósenye,  Selyeb, Sóstófalva, Szentistvánbaksa, Taktabáj, 
Tiszatardos, Taktaszada, Taktakenéz, Újcsanálos, Prügy, Monok, Alsózsolca, Szirmabesenyő, Arnót, 
Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Aszaló, Felsőzsolca, Alsóvadász, Szikszó 

Program Jelleg, profil Nyelv   
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Tv2 Séf TV gasztrocsatorna magyar 
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Miskolc TV helyi műsorcsatorna magyar 
Blende Info helyi műsorcsatorna magyar 
Megyaszó TV helyi műsorcsatorna magyar 
Halmaj TV helyi műsorcsatorna magyar 
Globo TV helyi műsorcsatorna magyar 
HBO mozicsatorna magyar 
HBO 2 mozicsatorna magyar 
HBO3 mozicsatorna magyar 
CINEMAX mozicsatorna magyar 
FILM BOX EXTRA HD prémium filmcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
SUPERONE HD felnőtteknek magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna 
magyar, román, cseh, 
bulgár 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilm magyar/angol 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
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ATV  riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sky News hírek angol 
SUPERONE SD felnőtteknek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
LifeTv egészség, életmód magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
NICKTOONS rajzfilmek magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
m1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
CNN hírek angol 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Cool tv HD szórakoztató műsorok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

 
*Az HBO, HBO2, HBO3 és Cinemax csatornák nem tartoznak bele a fenti csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 

**A Film Box Extra HD nem tartozik bele a fenti csomagjainkba, külön elő kell fizetni rá.   

***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti. Ezek a csatornák nem tartoznak bele a fenti csomagjainkba, 
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Szabadkígyós, Orosháza, Pitvaros, Mezőkovácsháza, Csorvás, Kaszaper, Tótkomlós, 
Mezőhegyes, Nagymágocs, Kardoskút, Nagyszénás, Medgyesegyháza, Szeghalom, 
Kertészsziget, Békéssámson, Vésztő, Gádoros, Bucsa, Kétsoprony, 
Csanádapáca,(Gerendás Újkígyós, Medgyesbodzás, Gábortelep) 

Program Jelleg, profil Nyelv   

7.tv helyi műsorcsatorna magyar 

S
z
o

c
iá

li
s

 

  

Kurca Tv helyi műsorcsatorna magyar 

Komlós Tv helyi műsorcsatorna magyar 

Makó Tv helyi műsorcsatorna magyar 

Csaba Tv helyi műsorcsatorna magyar 

Szentes Tv helyi műsorcsatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

Duna World HD általános közszolgálati csatorna magyar 

Pax Tv Vallási és kulturális műsorok magyar 

d1 Tv kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

Hír TV hírek magyar   

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar   

Film+ HD filmek magyar   

Spektrum HD dokumentum-, természet- és oktató magyar   
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar   

Match4 HD sportcsatorna magyar   

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 

 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 Hd hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

ATV Hd riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Dikh TV HD zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

Sky News hírek angol 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
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TV2 Séf gasztrocsatorna magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

Sport2 HD sportcsatorna magyar 

MEZZO komolyzene, jazz francia 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Sony Movie Channel akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 

Sony Max sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 

Nat Geo HD természetfilmek magyar 

Film4 filmek magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

LifeTv egészség, életmód magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna 

magyar 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 

Sat 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

CNN hírek angol 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

Film Box Extra HD filmcsatorna magyar 

RTL Spike sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

duckTv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

MTV Hungary zenecsatorna magyar, angol 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

CBS Reality valóság, katasztrófák, drámák magyar 

fixtv magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, angol 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

81 
 

ProTv International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

Bloomberg Tv hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

Paramount Network HD filmcsatorna magyar 

Film Café HD romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

Mozi+ HD 
filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc 
filmekkel 

magyar 

Magyar Sláger Tv HD hagyományos magyar zenék magyar 

HBO HD mozicsatorna magyar 

HBO 2 HD mozicsatorna maygar 

HBO 3 HD mozicsatorna magyar 

Cinemax HD mozicsatorna magyar 

Elek Tv  (Közép és Dél-
békésben) helyi műsorcsatorna magyar     

Sárrét TV (Észak-Békésben) helyi műsorcsatorna magyar     

 
 
 

C54 780 

HBO* prémium filmcsatorna magyar 
   

HBO2* prémium filmcsatorna magyar 
   

HBO3* prémium filmcsatorna magyar 
   

Cinemax* prémium csatorna magyar 
   

Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
   

*a csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk 
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Méhkerék 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
7.tv helyi műsorcsatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperOne HD felnőtteknek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
SuperOne SD felnőtteknek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Sky News hírek angol 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek  magy./ang. 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magy./ang. 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche Welle hírcsatorna ang./ném. 
CNN hírek angol 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Match4  sportcsatorna magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
MTV00s könnyűzenei csatorna angol 
Nat Geo HD természetfilmek angol 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magy./ang. 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
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Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok                    magy./ang. 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
HBO mozicsatorna magyar 
HBO 2 mozicsatorna magyar 
HBO3 mozicsatorna magyar 
Cinemax mozicsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
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Bóly 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
m5  közszolgálati csatorna magyar 
Városi Televízió Bóly helyi műsorcsatorna magyar 

 

ZDF hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   
ATV közszolgálati német   
Hír TV hírek magyar   
Balaton TV helyi csatorna magyar 

 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar   
Arena4 sportcsatorna magyar   
Film+ filmek magyar   
RTLII szórakoztató csatorna magyar   
VOX hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   
Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német   
3sat riportok, filmek, magazinműsorok német   
n-TV hírek német   
PRO7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   
Kabel eins hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   
Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   
Sky News hírek angol   
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar   
Pannon TV helyi műsorcsatorna magyar 

  
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar    

Jocky TV filmcsatorna magyar 
  

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Rai Uno hírek, sport, magazinműsorok olasz 
Travel Channel utazási magazin magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
National Geographic 
Channel 

természetfilmek magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
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MTV Europe 
könnyűzene, életmód, valóság show-k 

magyar, 
angol 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak 

magyar, 
angol 

  

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek 

magyar, 
angol 

  

Mezzo komolyzene, jazz francia   
HRT1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát   
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német   
France 24 hírcsatorna angol   
CNN hírek angol   
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol   
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      

magyar, 
angol 

  

AXN filmsorozatok magyar   
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
Izaura telenovellák, sorozatok magyar   
Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar     

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar     

TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar     

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar     

TV2 KIDS a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar     

Nick Jr. 
gyerekeknek szóló csatorna 

magyar, 
angol     

Nicktoons gyerekműsorok magyar     

Zenebutik zenecsatorna magyar     

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar       

 
Felnőtt tartalmú csatornák nem tartoznak bele a csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 
Digitális HBO csomag és Film Box Extra HD prémiumcsatorna ügyfélszolgálatunkon megrendelhető. 
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Murony 

Program Jelleg, Profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó  magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok  magyar 
Digi Info információs csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA HD nemzeti főadó  magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
7. TV helyi műsorcsatorna magyar 
Csaba TV helyi műsorcsatorna magyar 
PAX vallási és kulturális műsorok magyar 
Hatos csatorna tájékoztató magazinműsorok magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsorok magyar 
Bartók Rádió közszolgálati rádió, zenei műsorok magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar/eredeti 

HBO mozicsatorna magyar 
HBO 2 mozicsatorna magyar 
HBO 3 mozicsatorna magyar 
Film Box Extra HD Prémium mozi csatorna magyar 
Cinemax mozicsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Sky News Hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Film Café romantikus filmek magyar 
TV4 magazinműsorok, sztárok, pletykák magyar 
RTL KLUB hírek, riportok, filmek magyar 
RTL KLUB HD hírek, riportok, filmek magyar 
Super TV2 prémium szórakozás az egész családnak magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás az egész családnak magyar 
TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás az egész családnak magyar 
ARENA4 sportcsatorna magyar 
ARENA4 HD sportcsatorna magyar 
VIASAT 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok magyar 
Nickelodeon  gyermekeknek szóló csatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
RTL II HD szórakoztató műsorok magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
RTL II szórakoztató műsorok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Sorozat + sorozatok magyar 
ATV Spirit HD hírműsorok magyar 
Viasat Film akció dús sorozatok, filmek férfiaknak, doku – reality magyar 
Super TV2 HD prémium szórakozás az egész családnak magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, hölgyeknek magyar 
History HD történelmi dokumentumfilmek magyar 
Comedy Central  magyar humor csatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
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A HBO, HBO2, HBO3 és 
Cinemax csatornák nem 
tartoznak bele 
csomagjainkba, külön elő 
kell fizetni rájuk 
Felnőtt tartalmú csatornák 
nem tartoznak bele a 
csomagjainkba, külön elő 
kell fizetni rájuk. A 
SuperOne SD és SuperOne 
HD csatornák esetében a 
műsortovábbítási idő 23:00-
05:00 óra. A Szolgáltató az 
Előfizető igénye esetén 
biztosítja a 00:00-24:00 
órás műsortovábbítást. 
A Film Box Extra HD 
prémium mozicsatorna 
ügyfélszolgálatunkon 
megrendelhető 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Viasat Nature-Viasat History természet és állatvilág-dokumentum, történelem magyar 
MATCH4 sportcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
MATCH4 HD sportcsatorna magyar 
FEM 3  csajban nagy, egész napos szórakozás nőknek magyar 
MTV HUNGARY könnyűzene, életmód, valóság-show-k magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek német 
Bloomberg üzleti és pénzügyi hírek angol 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
JimJam gyerekműsorok, rajzfilmek magyar 
CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírek német 
CCTV4 hírek, sport, filmek kínai 
SAT1 hírek, sport, filmek német 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
FIXTV HD  magazinműsor fiataloknak, számítástechnika magyar 
PRO TV International hírek, sport, filmek román 
VIASAT NATURE természet és állatvilág dokumentumfilmekben magyar 
NAT  GEO WILD természetfilmek magyar 
MTV00s könnyűzene magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Cartoon Network régi amerikai rajzfilmek magyar 
Eurosport2 sportcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
PRO7 hírek, sport, filmek német 
VIASAT HISTORY történelmi ismeretterjesztő magyar 
Rai Uno hírek, sport, filmek olasz 
Eurosport sportcsatorna magyar 
LIFETV életmód és egészség magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum oktató és természetfilmek magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek spanyol 
Film Café HD Romantikus filmsorozatok magyar 
PRIME Csajban nagy! Egész napos szórakozás nöknek magyar 
Mozi+ HD Filmcsatorna tévépremierekkel magyar 
TV Paprika HD Gasztronómia magyar 
Magyar Sláger TV HD Hagyományos magyar zenék magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató magazinműsorok magyar 
duck TV gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
NAT GEO WILD természetfilmek magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Cinemax2 mozicsatorna magyar 
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Vép (Nemesbőd, Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd, Tanakajd, Vasszécseny) 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

M
in

i 

M
ax

i 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 
 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

Vépi Infó Információs csatorna magyar 

Szombathely TV helyi műsorcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

ORF 1 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

ATV  riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

Film+ HD filmek magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

VOX hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar   

Moziverzum HD filmcsatorna magyar   

Match4 HD sportcsatorna magyar   

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti    
National Geographic Channel 
HD 

tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 
  

Eurosport HD sportcsatorna magyar   

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar    

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar    

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar    

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar    

Jocky TV HD filmcsatorna magyar    

LifeTv egészség, életmód magyar    

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar    

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar    

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol    

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol    

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar    

Paramount Network filmcsatorna magyar    

Sorozat+ sorozatok magyar    

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar    

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német    

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német    

Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német    

CNN hírek angol    

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román    
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Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német    

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német    

3Sat riportok, filmek, magazinműsorok német    

RTL+ szórakoztató műsorok magyar    

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar    

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar    

TV2 Comedy humorcsatorna magyar    

ATV  Spirit HD hírműsorok magyar   

Tv2 Séf gasztro magyar    

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar    

Zenebutik zenecsatorna magyar    

Izaura telenovellák, sorozatok magyar    

Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar    

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar   

TeenNick szórskoztató műsorok magyar   

Galaxy4 sorozatok magyar   

Film4 sorozatok magyar   

Nicktoons rajzfilmek magyar    

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar    

PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar    

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar    

Viasat Nature természetfilmek magyar    

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar    

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar    

Boomerang rajzfilmek magy. / ang.    

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar    

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar    

Travel Channel utazási magazin magyar    

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol    

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol    

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol    

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -    
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

 

 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol  

AXN filmsorozatok magyar  

Mezzo komolyzene, jazz francia  

BBC Earth HD ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol   
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Táplánszentkereszt 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M 1  HD hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

B
ő

ví
te

tt
 c

s
o

m
ag

 

M 2  HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 HD 
kulturális, oktatási, tudományos, 
ismeretterjesztő 

magyar 

RTL KLUB HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar 

Film+ filmek magyar 
Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

HírTV hírek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Sky News hírek angol 
TV Paprika gasztronómia magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Film Cafe romantikus filmsorozatok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
ORF 1 szórakoztató műsorok német 
ORF 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
TV SLO 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok szlovén 

Kossuth Radio közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petofi Radio közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartok Radio közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
ZNET info csatorna helyi műsorcsatorna magyar 

HRT 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát 
HRT 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát 
Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar 

Keszthelyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
Zalaegerszegi Televízió helyi műsorcsatorna magyar 

Szombathely TV* helyi műsorcsatorna magyar 
Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómia magyar 

  

Match4 HD sportcsatorna magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar,angol 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Sport 1  sportcsatorna magyar 
Sport 2 sportcsatorna magyar 

Fishing and Hunting horgászat és vadászat 
magyar, román, 

cseh 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
History történelmi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
National Geographics 
Channel HD 

természetfilmek magyar 

Izaura TV sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
RTL filmek, szórakoztató műsorok német 
RTLII filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok német 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
TLC életmód és divatműsorok magyar 
Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 
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Comedy Central  a magyar humorcsatorna magyar 
TV2 Kids gyerekműsorok, rajzfilmek magyar 
Discovery Channel ismeretterjesztő műsorok magyar 
MEZZO komolyzene, koncertközvetítés francia 
Sorozat+ sorozatok magyar 

PRIME 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

Mozi+ filmek magyar 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok 

magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar/ eredeti 

NatGeo Wild HD természetfilmek magyar, angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport 1  sportcsatorna magyar 
Eurosport 2  sportcsatorna magyar 

Fem3 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

AXN filmsorozatok magyar,angol 
TV2 Comedy sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Epic Drama HD kosztümös sorozatok magyar 
Nicktoons gyerekműsorok magyar 
Film4 filmcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Life TV egészség, életmód magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Comedy Central Family családoknak szóló humorcsatorna magyar 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek német 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
CNN hírek angol 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
SAT1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
GALAXY filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
CCTV4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
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Program Jelleg, profil Nyelv   
M1  hír és közéleti műsorok magyar 

K
ö

zs
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at
i 

  

    

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
M1 HD  hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
M4 Sport HD közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Fehérvár TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 

M
in

im
u

m
 

HBO* mozicsatorna magyar 
HBO 2* mozicsatorna magyar 

HBO3* mozicsatorna magyar 
Cinemax* mozicsatorna magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sky News hírek angol 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
SuperOne SD* felnőtteknek magyar 
VOX hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 
SuperOne HD* felnőtteknek magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 
TV2 HD 
 

hírek, riportok, filmek, magazinműsorok 
 

magyar 
 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

C
sa

lá
d

i 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar, angol 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar, angol 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Mozi+ filmcsatorna magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 
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CNN hírek angol 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

JimJam gyerekcsatorna magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

PROTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

France 24 hírcsatorna angol 
Nat Geo HD természetfilmek angol 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 

MTV00s könnyűzenei csatorna angol 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Cartoon Network  rajzfilmek,  magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

3sat riportok, filmek, magazinműsorok német 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Digo Sport 3 SD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
BBC Earth tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 

 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
**ezek a csatornák külön megrendelés esetén érhetőek el 
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Ják, Szentpéterfa 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 

  

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ 

közszolgálati 
csatorna/sportcsatorna 

magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL KLUB HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

TV2 HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

Film+ filmek magyar 

SuperTV2 
sorozatok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

ATV közszolgálati német 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Viasat3 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Sky News hírek angol 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Film Café 
romantikus és családi filmek, 
komédiák 

magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

ORF 1 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

német 

ORF 2 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

német 

SLO 1 
hírek, filmek, riportok, 
magazinműsor 

szlovén 

Kossuth Rádió 
közszolgálati rádió, nemzeti 
főadó 

magyar 

Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók Rádió 
közszolgálati, a klasszikus zene 
rádiója 

magyar 

infocsatorna szolgáltatói információk magyar 

HRT1 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

horvát 

HRT2 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

horvát 

Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar 
Keszthely TV helyi műsorcsatorna magyar 
Zalaegerszegi 
Televízió 

helyi műsorcsatorna magyar 

Szombathely TV helyi műsorcsatorna magyar 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 

B
ő

v
ít

et
t 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken magyar, angol 

Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
The Fishing and 
Hunting 

horgászat és vadászat magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

History 
történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok 

magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
National Geographic 
Channel HD 

tényfeltáró, természettudományi 
műsorok 

angol 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
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Zenebutik zenecsatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Fixtv HD 
magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. 

magyar 

RTL 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű 
szórakoztató csatorna 

magyar 

Bloomberg TV 
hírcsatorna, üzleti és pénzügyi 
hírek 

angol 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

TV2 Kids 
a mesék új birodalma 
legkisebbek számára 

magyar 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, 
tudomány, technika 

magyar 

MEZZO komolyzene, jazz francia 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Film4 filmcsatorna magyar 
Epic Drama HD kosztümös filmek magyar 
Nicktoons gyrekműsorok magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános 
szórakoztató csatorna 

magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel 

magyar 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, 
doku-reality műsorok 

magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat6 
filmsorozatok, sport, 
magazinműsorok 

magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Fem3 
nőknek szóló általános 
szórakoztató csatorna 

magyar 

AXN filmsorozatok magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Spektrum Home ismeretterjesző csatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum 
dokumentum-, term.- és 
oktatófilmek 

magyar 

Comedy Central 
Family 

örök klasszikusok és premier 
vígjátékok 

magyar 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek 

angol 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek férfiaknak 

magyar, angol 

PROTV International 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

román 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar, angol 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Pro7 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

német 

TVE 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

spanyol 

Rai Uno 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

olasz 

MTV Europe 
könnyűzene, életmód, valóság 
show-k 

magyar, angol 

CNN hírek angol 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, német 
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magazinműsorok 
Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

GALAXY 
filmek, sorozatok, 
dokumentumfilmek 

magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 

CCTV-4 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

kínai 

DIKH TV 
zene, szórakozás, kultúra, 
magazinok, reality 

magyar/eredeti 
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Röszke 

Program Jelleg, profil NyelvNyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD 
gyermek és ifjúsági 
műsorok 

magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ 
közszolgálati 
csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna 
magyar 

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

TV2 HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

RTL Klub HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

Viasat3 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

hatoscsatorna 
kulturális- és 
magazinműsorok  

magyar 

Homokhát TV helyi műsorcsatorna magyar 

Városi Televízió Szeged helyi műsorcsatorna magyar 

ATV 
riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

Hír TV hírek magyar 

PAX TV 
Vallási és kulturális 
műsorok 

magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

Magyar Sláger TV 
hagyományos magyar 
zenék 

magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Minimax 
gyermekműsorok, 
rajzfilmek 

magyar 

SuperTV2 
sorozatok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

SuperTV2 HD 
sorozatok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

VIASAT6 
filmsorozatok, sport, 
magazinműsorok 

magyar 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna angol 

Sky News hírek angol 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Film Café 
romantikus és családi 
filmek, komédiák 

magyar 

Film+ HD filmek magyar 
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RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-
reality filmek férfiaknak 

magyar, 
angol 

Viasat2 
sorozatok, titkok, 
misztériumok hölgyeknek 

magyar, 
angol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános 
szórakoztató csatorna 

magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

GALAXY4 
filmek, sorozatok, 
dokumentumfilmek 

magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

MTV Hungary 
könnyűzene, életmód, 
valóság show-k 

magyar, 
angol 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek 

angol 

Muzsika TV 
tradicionális és modern 
zenék 

magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 

Fixtv HD 
magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. 

magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

HISTORY HD 
történelemi és 
ismeretterjesztő műsorok 

magyar 

Spektrum 
dokumentum-, term.- és 
oktatófilmek 

magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Nat Geo HD természetfilmek angol 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, 
tudomány, technika 

magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű 
szórakoztató csatorna 

magyar 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 

Viasat History 
történelmi 
ismeretterjesztő 

magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken magyar, angol 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Disney Channel mesék, animációk, magyar 
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játékfilmek 

Cartoon Network 
rajzfilmek, régi amerikai 
filmek 

magyar 

Boomerang rajzfilmek 
magy. / 

ang. 

ducktv 
gyermekműsorok, 
rajzfilmek 

- 

Das Erste 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

ZDF 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

SAT.1 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

RTL 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

Pro7 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

német 

TVE 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

spanyol 

Rai Uno 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

olasz 

AXN filmsorozatok magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, 
angol 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló 
szórakoztató csatorna 

magyar 

 
*Az HBO, HBO2, HBO3 és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni 

rájuk. 
**A SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni 

rájuk. 

***A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti 
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Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék Kunszentmiklós, Kunpeszér SzalkszentmártonTass, Újsolt, Apostag, 
Dunavecse, Kunadacs, Dunaegyháza, Balázspuszta 

Program Jelleg, profil Nyelv  
M1 HD  hír és közéleti műsorok magyar  

D
i

gi
t

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar  
M4 Sport közszolgálati csomag magyar  
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M4 Sport HD közszolgálati csatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar  
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar  
M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió  
közszolgálati, a klasszikus zene 
rádiója 

magyar 

VH Info információk - 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Kecskemét TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kapos TV helyi műsorcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Mezzo Komolyzene francia 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Nat Geo HD természetfilmek 
angol dolby 

digital, bulgár 

Nat Geo WILD HD természetfilmek 

angol, orosz, 
török, bulgár, 

holland 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, 
orosz, 

lengyel, cseh, 
angol 

The Fishing&Hunting horgászat és vadászat 

magyar, 
román, cseh, 

bulgár 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY 
történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 
magyar, 
szlovák 
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Viasat Explore ismeretterjesztő 

magyar, 
angol, cseh, 

lengyel, orosz 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

SuperTV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család 
minden tagjának magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

 

TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Sky News hírek angol 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 
magyar, 

angol, cseh 

PRIME 
Csajban nagy! egész napos 
szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 
CNN hírek angol 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cartoon Network  rajzfilmek,  magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum 
dokumentum-, természet- és 
oktatófilmek magyar 

Deutsche Welle hírcsatorna angol 
AXN filmsorozatok magyar 

Viasat Film  
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek férfiaknak magyar 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek  magyar 
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Szentes, Mezőtúr, Szabadszállás,  Mélykút, Kecskemét 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

V
án

d
o

r 
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 kulturális, oktatási, tudományos, ismeretterjesztő magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD kulturális műsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL II szórakoztató műsorok magyar 
Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Cool TV sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Viasat 3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 
angol 

Pax TV vallási és kulturális műsorok magyar 
FEM3 Csajban nagy! Egész napos szórakoztatás nőknek magyar 
TV2 Comedy humor magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
FIXTV HD magazinműsor fiataloknak magyar 
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztáriumok hölgyeknek magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Izaura TV sorozatok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Mozi+ filmek magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
duck tv gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
JimJam gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
TV2 Kids gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
National Geographic HD természetfilmek magyar 
National Geographic Wild 
HD 

természetfilmek magyar 

History Channel történelmi ismeretterjesztő 
magyar, 
angol 

Life TV egészség, életmód magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Tv2 Séf  gasztronómia magyar 
The Fishing & Hunting  horgászat és vadászat magyar 
National Geographic természetfilmek magyar 
TLC életmód és divatműsorok magyar 
Discovery Channel ismeretterjesztő műsorok magyar 
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Sport 1 sportcsatorna magyar 
Sport 2 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
MTV00s könnyűzene, zenésklipek, dokumentumfilmek angol 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Muzsika TV zenecsatorna magyar 
Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 
angol 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
CNN hírek angol 
CCTV4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Skynews hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna német 
Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna magyar 
Szentes TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kurca TV helyi műsorcsatorna magyar 
Csongrád TV helyi műsorcsatorna román 
VH Info helyi műsorcsatorna magyar 
ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
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Kecskemét - Kadafalva 

Műsor Jelleg nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

  

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M4 sport HD sport, közszolgálati magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar   
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar  

 
 

Duna HD nemzeti főadó magyar   
Duna World/M4 
Sport+ HD 

általános közszolgálati csatorna magyar  

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok magyar 

Kossuth rádió közszolgálati rádió magyar 

Petőfi rádió közszolgálati rádió magyar 

Bartók rádió közszolgálati magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar / eredeti 
Cinemax mozicsatorna magyar, angol, cseh, 

román 
HBO mozicsatorna magyar/angol 
HBO 2 mozicsatorna magyar, angol, cseh 
HBO3 mozicsatorna magyar, angol 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 
SuperOne SD felnőtteknek magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol, cseh, 

lengyel, orosz 
TV Paprika gasztronomia magyar 
Sky News hírek angol 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazin magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazin magyar 
SuperOne HD felnőtteknek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazin magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás  

 
magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Discovery tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Izaura TV telenovellák, sorozatok magyar 
FEM3 életmód magazin magyar 
TV2 Comedy hu,morcsatorna magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
Tv2 Séf TV gasztrocsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
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Film+ HD filmcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató magyar 
RTL II HD általános szórakoztató magyar 
Paramount 
Network 

filmcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciódús filmek magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazin magyar 
Muzsika TV tradícionális és modern zenék magyar 
SuperTV2 HD prémium szórakozás  magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality 

filmek férfiaknak 
magyar, angol 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar, angol 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok 

magyar 

The Fishing & 
Hunting HD 

horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
 SD sportcsatorna magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-

k 
magyar, angol 

Nick. Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, 

magazinműsorok 
német 

Nat Geo HD természetfilmek angol/ bulgár 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol, orosz, török, 

bulgár, holland 
PRO TV 
International 

hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. 

magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, orosz, 
lengyel, cseh, angol 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, 

dokumentumfilmek 
angol 

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 
Cartoon Network  rajzfilmek magyar, angol 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
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Jocky TV filmcsatorna magyar 
National 
Geographic 
Channel 

természetfilmek magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, 

magazinműsorok 
magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
3sat riportok, filmek, magazinműsorok német 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és 

oktatófilmek 
magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és 

magazinműsorok 
magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

  

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő 

műsorok 
magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 
Nat Geo WILD  természetfilm magyar 
The Fishing & 
Hunting 

horgászat és vadászat magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar   

 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar   
SPORT2 sportcsatorna magyar   
BBC Earth tényfeltáró, természettudományi 

műsorok 
angol 

  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató 

csatorna 
magyar 

  
AXN filmsorozatok magyar, angol   
Comedy Central 
Family 

magyar családi humorcsatorna magyar 
  

Nicktoons rajzfilmek magyar   
Cinemax2 mozicsatorna magyar   

*Az HBO, HBO2, HBO3 és Cinemax csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni 
rájuk. 
**A   SuperOne  SD, SuperOne HD, csatornák  nem tartoznak bele csomagjainkba,  külön elő kell fizetni rájuk.A 
SuperOne SD és SuperOne HD csatornák esetében a műsortovábbítási idő 23:00-05:00 óra. A Szolgáltató az Előfizető 
igénye esetén biztosítja a 00:00-24:00 órás műsortovábbítást. 

***A SuperOne SD  a SuperOne HD csatorna SD  felbontású változatát jelenti  
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Apostag, Árpádhalom, Balázspuszta, Csanytelek, Csongrád, Csongrád-Bokros, 
Derekegyház, Dunaegyháza, Dunavecse, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, 
Hetényegyháza, Kadafalva, Katonatelep, Kecskemét, Kétpó, Kunadacs, Kungyalu, 
Kunpeszér, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Méntelek, Mesterszállás, Mezőhék, 
Mezőtúr, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Szabadszállás, Szalkszentmárton, 
Szegvár, Szentes, Tass, Tömörkény, Újsolt 

 
Program Jelleg Nyelv     

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

S
kó

t 

B
ar

a
ng

ol
ó

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA HD nemzeti főadó magyar 
DUNA WORLD/M4 SPORT+ 
HD általános közszolgálati csatorna magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar   
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar   
RTL+ szórakoztató műsorok magyar   
RTLII szórakoztató csatorna magyar   
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar   
Cool TV szórakoztató műsorok magyar   
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar   
ATV Spirit HD hírműsorok magyar   
Dikh TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar   
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar   
FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   
TV2 Comedy humorcsatorna magyar   
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar   
d1 TV kulturális műsorok magyar   
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar   
Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar   
Film+ filmek magyar   
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar   
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
AXN filmsorozatok magyar   
Film4 filmek magyar   

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok magyar   

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar, angol   

Film+ HD filmek magyar   
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar   
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol   
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar   
Paramount Network filmcsatorna magyar   
Izaura telenovellák, sorozatok magyar   
Sorozat+ sorozatok magyar   
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar   

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar   

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   
Nicktoons gyerekműsorok magyar   
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   
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Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar   
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   
JimJam gyerekcsatorna magyar   
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol   
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar   

BBC earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar, angol   

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar   
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar   
Nat Geo Wild természetfilmek magyar   
Travel Channel utazási magazin magyar   
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar   
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar   
TV Paprika gasztronómia magyar   
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar   
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar   
LifeTV egészség, életmód magyar   
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar   
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar   
Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar   
Moziverzum HD filmcsatorna magyar   
Viasat Nature természetfilmek magyar   
Nat Geo HD természetfilmek magyar   
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol   
Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, angol   
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar   
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   
Spektrum dokumentum, term. És oktató filmek magyar   
Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar   
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar   
Sport1 sportcsatorna magyar   
Sport1 HD sportcsatorna magyar   
Sport2 sportcsatorna magyar   
Arena4 HD sportcsatorna magyar   
Eurosport sportcsatorna magyar   
Eurosport 2 sportcsatorna magyar   
Match4 HD sportcsatorna magyar   
Eurosport HD sportcsatorna magyar   
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar   
Sport2 sportcsatorna magyar   
MEZZO komolyzene, jazz francia   
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
Jocky TV filmcsatorna magyar   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
Jocky TV HD filmcsatorna magyar   
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol   
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol   
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   
Zenebutik zenecsatorna magyar   
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
Magyar ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
Sky News hírek angol   
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai   
CNN hírek angol   
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol   
Hír TV hírek magyar   
Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna magyar   
Szentes TV helyi műsorcsatorna magyar   
Kurca TV helyi műsorcsatorna magyar   
Csongrád TV helyi műsorcsatorna magyar   
Vidékháló Infó helyi műsorcsatorna magyar   
ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román   
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   
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HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar   
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz   
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol   
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   
Film Café HD Romantikus filmsorozatok magyar 

PRIME 
Csajban nagy! Egész napos szórakozás 
nöknek 

magyar 

Mozi+ HD Filmcsatorna tévépremierekkel magyar 
TV Paprika HD Gasztronómia magyar 
Magyar Sláger TV HD Hagyományos magyar zenék magyar 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német   
KOSSUTH RÁDIÓ közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar   
PETŐFI RÁDIÓ közszolgálati rádió, zenei műsor magyar   
BARTÓK RÁDIÓ közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar   
HBO HD mozicsatorna magyar   
HBO 2 HD mozicsatorna magyar   
HBO 3 HD mozicsatorna magyar   
Cinemax HD mozicsatorna magyar   
Cinemax 2 HD mozicsatorna magyar   
SuperONE HD felnőtteknek magyar   
Film Box Extra HD mozicsatorna magyar   
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Baja 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

d1 Tv kulturális műsorok magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Hír TV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Sky News hírek angol 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

VOX hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

HBO mozicsatorna magyar 

HBO 2 mozicsatorna magyar 

HBO3 mozicsatorna magyar 

Cinemax mozicsatorna magyar 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilm magyar/angol 

CNN hírek angol 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

PROTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

France 24 hírcsatorna angol 

National Geographic Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok magyar 

Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 
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PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

PRO7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

3sat riportok, filmek, magazinműsorok német 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magy./ang. 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magy./ang. 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magy./ang. 
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Vasalja kistérség (ZNET területei), Magyarszecsőd, Balatongyörök, 
Balatonboglár, Balatonberény, Lengyeltóti, Vonyaarcvashegy, 
Gyenesdiás, Balatonlelle, Balatonfenyves 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M 1  HD hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

B
ő

ví
te

tt
 c

s
o

m
ag

 

M 2  HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 HD 
kulturális, oktatási, tudományos, 
ismeretterjesztő 

magyar 

RTL KLUB HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar 

Film+ filmek magyar 

Super TV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
HírTV hírek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Sky News hírek angol 

TV Paprika gasztronómia magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Film Cafe romantikus filmsorozatok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
ORF 1 szórakoztató műsorok német 

ORF 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
TV SLO 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok szlovén 

Kossuth Radio közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petofi Radio közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartok Radio közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

ZNET info csatorna helyi műsorcsatorna magyar 
HRT 1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát 

HRT 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok horvát 
Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar 
Keszthelyi TV helyi műsorcsatorna magyar 

Zalaegerszegi Televízió helyi műsorcsatorna magyar 
Szombathely TV* helyi műsorcsatorna magyar 
Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómia magyar 

  

Match4 HD sportcsatorna magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar,angol 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Sport 1  sportcsatorna magyar 
Sport 2 sportcsatorna magyar 

Fishing and Hunting horgászat és vadászat 
magyar, román, 

cseh 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
History történelmi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
National Geographics 
Channel HD 

természetfilmek magyar 

Izaura TV sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
RTL filmek, szórakoztató műsorok német 
RTLII filmek, sorozatok, szórakoztató műsorok német 
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Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
TLC életmód és divatműsorok magyar 
Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 
Comedy Central  a magyar humorcsatorna magyar 
TV2 Kids gyerekműsorok, rajzfilmek magyar 
Discovery Channel ismeretterjesztő műsorok magyar 
MEZZO komolyzene, koncertközvetítés francia 
Sorozat+ sorozatok magyar 

PRIME 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

Mozi+ filmek magyar 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok 

magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyari 
NatGeo Wild HD természetfilmek magyar, angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport 1  sportcsatorna magyar 
Eurosport 2  sportcsatorna magyar 

Fem3 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

AXN filmsorozatok magyar,angol 
TV2 Comedy sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Epic Drama HD kosztümös sorozatok magyar 
Nicktoons gyerekműsorok magyar 
Film4 filmcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Life TV egészség, életmód magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Comedy Central Family családoknak szóló humorcsatorna magyar 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek német 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
Film Box prémium filmcsatorna magyar 
MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
CNN hírek angol 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
SAT1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
GALAXY filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
CCTV4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
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Balmazújváros 
Program Jelleg, profil Nyelv 

m1 hír és közéleti műsorok magyar 
m2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport  sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 
Sky News hírek angol 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Film+ HD filmek magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
CNN hírek angol 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
ZeneButik zenecsatorna magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
AXN filmsorozatok magyar 
TeenNick Schi-fi filmek, akciódús filmek magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
DARU TV helyi műsorcsatorna magyar 
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
Minimax gyerekcsatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Film café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
Debrecen TV helyi műsorcsatorna magyar 
m1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
m2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
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Duna HD nemzeti főadó magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV közszolgálati német 
Hír TV hírek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Spekktrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 
ATV Spirit HD hírműsorok magyar 
DIKH  TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
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Záhony 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar   
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport  sport, közszolgálati magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 tv kulturális műsorok magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD 

gyermek és ifjúsági műsorok 
 
 

magyar 
 
 

Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ 
HD általános közszolgálati csatorna magyar 
M4 Sport HD sport, közszolgálati magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió  
közszolgálati, a klasszikus zene 
rádiója magyar 

ATV  hírcsatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató magyar 
Film+ filmek magyar 

RTL Klub HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

VOX 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok német 

Sky News hírek angol 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

TV2 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

SuperTV2 hírek, riport, film, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportműsor magyar 
M5 HD közszolgálati csatora magyar 
Arena4 HD sportműsor magyar 

VIASAT3 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar  
Eurosport HD sportműsor magyar 
Eurosport 2 HD sportműsor magyar 

SuperTV2 HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

Comedy Central magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek férfiaknak magyar 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelmi ismeretterjesztő magyar 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat, vadászat magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
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Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Match4 sportműsor magyar 
Match4 HD sportműsor magyar 
PRIME archív filmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 

MTV Hungary 
könnyűzene, életmód, valóság 
show magyar 

Bloomberg TV 
hírcsatorna, üzleti és pénzügyi 
hírek angol 

CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/ 

RTL II 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német 

SUPER RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 
RTL közszolgálati német 
France 24 hírcsatorna angol 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar 

PRO TV International 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok román 

RTL Gold talk showk, vetélkedők  magyar 

SAT.1 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német 

Fixtv HD 

magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken magyar, angol 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek angol 

Cartoon Network  rajzfilmek magyar 
Eurosport sportműsor magyar 
Eurosport 2 sportműsor magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Pro7 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok német 

Rai Uno 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok olasz 

VIASAT6 történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Film Café 
romantikus és családi filmek, 
komédiák magyar 

Galaxy4 szórakoztató műsorok magyar 
3sat riportok, filmek, magazinműsorok német 
Boomerang rajzfilmek magyar/angol 
Disney Channel ifjúsági filmek magyar 
   
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zene magyar 
Spektrum ismeretterjesztő magyar 

TVE 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok spanyol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

Nick. Jr. gyerekműsorok magyar 
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Mezzo Zeinei csatorna francia 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
ducktv gyerekcsatorna - 
HISTORY történelmi ismeretterjesztő magyar 
Travel Channel utazási magazin műsorok magyar 
Paramount Network családi filmek, sorozatok magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
The Fishing & Hunting horgászat, vadászat magyar 
Spíler 2 HD Sportcstorna magyar 
SPORT1 sportműsor magyar 
SPORT1 HD sportműsor magyar 
SPORT2 sportműsor magyar 
BBC Earth tudományos magyar 
Muzsika TV tradícionális és modern zenék magyar 
RTL II szórakoztató csatorna magyar 
Nickelodeon szórakoztató gyerek csatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
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HWR-Telecom Budapest 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 közszolgálati magyar / eredeti 

A
la

p
 

B
ő

v
ít

e
tt

 

M2 közszolgálati magyar / eredeti 

Duna  hírcsatorna magyar / eredeti 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ 

közszolgálati 
csatorna/sportcsatorna 

magyar 

M5 közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinmműsorok magyar 

Képújság Információs csatorna magyar 

Balaton TV helyi csatorna magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

M1 HD közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

M2 HD közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

Duna HD  hírcsatorna magyar / eredeti / dolby digital 

Duna World/M4 Sport+ 
HD  hírcsatorna 

magyar / eredeti / dolby digital 

M4 HD sportcsatorna magyar 

Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

M5 HD közszolgálati magyar / eredeti 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol, cseh 

TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 

Sky News hírek angol 

Cinemax mozicsatorna magyar, angol, cseh, román 

HBO mozicsatorna 
magyar/dolby digital, angol/dolby 
digital 

HBO 2 mozicsatorna magyar, angol, cseh 

HBO Comedy mozicsatorna magyar, angol 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar / eredeti 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

SuperTV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar / eredeti 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

  

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic 
Channel természetfilmek 

magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

FEM3 nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
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RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar, cseh, angol, román 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar, 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

TeenNick 
schi-fi filmek, akió sorozatok, szórakoztató 
műsorok 

magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

Spektrum Home ismeretterjesztő magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth Természettudomány magyar, angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 

Izaura TV  telenovellák, sorozatok magyar 

Tv2 Séf TV  gasztronómia magyar 

TV2 Kids  mese csatorna magyar 

FEM3  életmód csatorna magyar 

TV2 COMEDY szórakoztató csatorna magyar 

Zenebutik  zenecsatorna magyar 

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat 

magyar, román, cseh 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Discovery Channel technika, tudomány magyar 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna német 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

The Fishing&hunting 
HD horgászat és vadászat 

magyar, román, cseh 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, cseh, angol / dolby digital 

Nat Geo WILD HD természetfilmek 
magyar, angol, orosz, török, bulgár, 
holland, cseh 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 

ATV Spirit hírműsorok magyar 

HG TV Otthon –és kertépítés, tervezés, vásárlás magyar 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, orosz, cseh, angol 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek 

angol 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

Film4 filmsorozatok magyar 

Galaxy4 filmsorozatok magyar 

Viasat Nature HD ismeretterjesztő műsorok magyar 

Mozi + 
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias 
kikapcsolódáshoz 

magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Nick Jr. gyerekcstorna magyar 

SuperTV2 HD 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának 

magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar, angol 
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Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Nicktoons gyerekcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL klub talk showk, vetélkedők  magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Epic Dráma kosztümös sorozatok magyar 
  

 

     
  

*Az HBO, HBO2, HBO3 és Cinemax  csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni 
rájuk. 

**A Film Box Extra HD csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk.  
***A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő 
kell fizetni rájuk. 

****A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti 
  *****A SuperOne (23-04h-ig) az igényelt felnőtt csomag típusától függetlenül csak 23 és 4 óra között 

látható,   
míg a  SuperOne SD és a SuperOne HD csatornák a csomagtól függően 23-05, vagy 0-24 időtartamban 
láthatóak. 

       

*Az i-TV Zrt. által az érintett területen nyújtott vezetékes műsorjel elosztás szolgáltatás 
digitális formában történik. A digitális platformon nyújtott szolgáltatás mellett a hálózaton 

analóg csatornák elérhetőségét is biztosítjuk.  
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Solt, Abaújszolnok, Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, 
Bódvarákó, Bódvaszilas, Debréte, Égerszög, Gagybátor, Hegymeg, 
Irota, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Nyésta, Pamlény, Rakacaszend, 
Szászfa, Szakácsi, Szalonna, Szendrőlád, Szinpetri, Szögliget, 
Szőlősardó, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, 
Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló 

Műsor Jelleg Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar  
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar  
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ 
HD 

általános közszolgálati csatorna magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 

TV Paprika gasztronómia 
magyar, 

cseh 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 
magyar, 
szlovák 

Viasat Explore ismeretterjesztő 
magyar, 
angol, 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 

angol 
Sky News hírek angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 
magyar, 

angol 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek 
magyar, 

angol 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 

angol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 
magyar, 

angol 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek 
magyar, 

angol 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek 
magyar, 

angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic természetfilmek magyar 
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Channel 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő 
magyar, 

angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Eurosport sportcsatorna 
magyar, 

angol 

Eurosport 2 sportcsatorna 
magyar, 

angol 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok 
magyar, 

angol 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok 
magyar, 

angol 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat 

magyar, 
romá 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Paramount Network filmcsatorna 
magyar, 

angol 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Eurosport HD sportcsatorna 
magyar, 

angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna 
magyar, 

angol 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Boomerang rajzfilmek 
magyar, 

angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 
magyar, 

angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

LifeTV egészség, életmód 
magyar, 

angol 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 

angol 
PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek 
magyar, 

angol 

Nat Geo Wild HD természetfilmek 
magyar, 

angol 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat 
magyar, 
román, 
cseh 

TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 
magyar / 
eredeti 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 

HBO* mozicsatorna 
magyar, 

angol 

HBO 2* mozicsatorna 
magyar, 

angol 

HBO3* mozicsatorna 
magyar, 

angol 

Cinemax* mozicsatorna 
magyar, 

angol 
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Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
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Szabadszállás 
Műsor Jelleg Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar  
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar  
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna 
World/M4 
Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna 

magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna 
World/M4 
Sport+ HD 

általános közszolgálati csatorna magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 

TV Paprika gasztronómia 
magyar, 

cseh 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 
magyar, 
szlovák 

Viasat 
Explore ismeretterjesztő 

magyar, 
angol, 

Sky News hírek angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna 
magyar, 

angol 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek 
magyar, 

angol 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 

angol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 
magyar, 

angol 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Nat Geo 
WILD természetfilmek 

magyar, 
angol 

Travel 
Channel 

utazási magazin magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cartoon 
Network rajzfilmek, régi amerikai filmek 

magyar, 
angol 

Da Vinci 
Learning 

ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
National 
Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő 
magyar, 

angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
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Eurosport sportcsatorna 
magyar, 

angol 

Eurosport 2 sportcsatorna 
magyar, 

angol 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Comedy 
Central a magyar humorcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok 
magyar, 

angol 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok 
magyar, 

angol 
The Fishing & 
Hunting HD horgászat és vadászat 

magyar, 
romá 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum 
HD filmcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Paramount 
Network filmcsatorna 

magyar, 
angol 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Eurosport HD sportcsatorna 
magyar, 

angol 
Eurosport 2 
HD sportcsatorna 

magyar, 
angol 

Viasat Nature 
HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken 

magyar, 
angol 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Boomerang rajzfilmek 
magyar, 

angol 
Disney 
Channel mesék, animációk, játékfilmek 

magyar, 
angol 

Magyar 
Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

LifeTV egészség, életmód 
magyar, 

angol 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 

angol 
PRO TV 
International 

hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek 
magyar, 

angol 
Nat Geo Wild 
HD 

természetfilmek 
magyar, 

angol 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

The Fishing & 
Hunting 

horgászat és vadászat 
magyar, 
román, 
cseh 

TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának 
magyar / 
eredeti 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 

HBO* mozicsatorna 
magyar, 

angol 

HBO 2* mozicsatorna 
magyar, 

angol 

HBO3* mozicsatorna 
magyar, 

angol 
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Cinemax* mozicsatorna 
magyar, 

angol 
Film Box 
Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
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Tihany 
 

Program Jelleg, profil Nyelv       

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

A
la

p
 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna World HD általános közszolgálati csatorna magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

Tihany TV helyi műsorcsatorna magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar  

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar  

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar  

TV Paprika gasztronómia magyar  

Arena4 sportcsatorna mgyar  

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar  

Film+ filmek magyar  

Hír TV hírek magyar  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar  

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar  

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német  

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol  

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz  

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német  

CNN hírek angol  

Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német  
VOX hírek, sport, filmek, magazinműsorok német  
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   

TV2 Comedy humorcsatorna magyar     

Izaura telenovellák, sorozatok magyar    

TV2 Séf gasztrocsatorna magyar    

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar    

Zenebutik zenecsatorna magyar    

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar    

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar    

Travel Channel utazási magazin magyar    

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német    

Paramount 
Network filmcsatorna 

magyar    

Viasat Nature természetfilmek magyar   

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar   

RTL+ szórakoztató műsorok magyar   

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar   

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc 
filmekkel 

magyar   

PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   

Match4 sportcsatorna magyar   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

Eurosport sportcsatorna magyar   
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Eurosport 2 sportcsatorna magyar   

Sport1 HD sportcsatorna magyar   

Sport2 sportcsatorna magyar   

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   

Moziverzum filmcsatorna magyar   

Nat Geo WILD természetfilmek magyar   

Discovery 
Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika 

magyar   

FilmBox Extra HD filmcsatorna magyar    

AXN filmsorozatok magyar     
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Abaújkér, Abaújvár, , Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Fony, Gibárt, Gönc, Hejce, Hernádszurdok, 
Hidasnémeti, Izsák, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Sima, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Zsujta, Aranyosi Völgy Oktatási Központ (Abaújkér), Rókabérc Vadászház 
(Erdőbénye), Alsógagy, Büttös, Csenyéte, Encs, Fáj, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Méra, Perecse,
Abaújalpár, Abaújszántó, Hernádcéce, Korlát, Vizsoly 
 
 

Program Jelleg, profil Nyelv     

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

E
x

tr
a

 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati csatorna/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar   

SPORT1 HD sportcsatorna magyar   

SPORT2 sportcsatorna magyar   

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar, angol   

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna magyar 

 
 
  

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken magyar, angol 

 Mezzo komolyzene, jazz francia   

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar   

SuperTV2 HD 
sorozatok, filmek, 
magazinműsorok magyar   

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek férfiaknak magyar, angol   

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek magyar, angol   

AXN filmsorozatok magyar   

HISTORY HD 
történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok magyar   

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   

Nat Geo HD természetfilmek angol   

Nat Geo WILD HD természetfilmek angol   

PROTV International 

hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok román   

SAT.1 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német   

Fixtv HD 
magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. magyar   

Viasat Nature természetfilmek magyar   

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek angol   

Cinemax* mozicsatorna magyar   

HBO* mozicsatorna magyar   

HBO 2* mozicsatorna magyar   

HBO3* mozicsatorna magyar   

Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar   
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Izsák 
Program Jelleg Nyelv 
M1 hír és közéleti műsorok magyar  
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna  nemzeti főadó magyar  
M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 általános közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar  
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar  
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ 
HD 

általános közszolgálati csatorna magyar  

Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
Sky News hírek angol 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar, angol 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Viasat Nature természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, angol 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic 
Ch. természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
SuperTV2 HD prémium szórakozás  magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar, angol 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek  magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat magyar, román 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum történelem, utazás, tudomány magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
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Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar, angol 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilm angol 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentum magyar, angol 
PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nat Geo HD természetfilmek magyar,angol  
Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar, angol 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román 
TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
HBO* mozicsatorna magyar, angol 
HBO 2* mozicsatorna magyar, ango 
HBO3* mozicsatorna magyar, angol 
Cinemax* mozicsatorna magyar, angol 
Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
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Albertirsa 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar  
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar  
Duna nemzeti főadó magyar  
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ 
HD 

általános közszolgálati csatorna magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene  magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
d1 tv kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 
SuperOne SD* felnőtteknek magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
Sky News hírek angol 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazin magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 
SuperOne HD* felnőtteknek magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
HBO* mozicsatorna magyar, angol 
HBO 2* mozicsatorna magyar, angol 
HBO3 * mozicsatorna magyar, angol 
Cinemax* mozicsatorna magyar, angol 
Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
Nat Geo HD természetfilmek magyar, angol 
Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar, angol 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinm. német 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak magyar 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilm magyar, angol 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilm magyar/angol 

MTV00s könnyűzenei csatorna angol 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktató magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazin magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar, angol 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
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MTV Hungary könnyűzenei csatorna magyar, angol 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Film+ HD filmek magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő m. magyar, angol 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
SuperTV2 HD prémium szórakozás  magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality  magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok  magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő  magyar, angol 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat magyar, román 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 
AXN filmsorozatok magyar, angol 
Nickelodeon gyerekcsatorna magyar, angol 
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Soltvadkert 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 általános közszolgálati csatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Soltvadkerti TV helyi műsorcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar   

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   

Halas TV HD helyi műsorcsatorna magyar   

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   

Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna magyar   

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz   
Sky News hírek angol   
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német   

CNN hírek angol   

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol   

Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német   

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol   

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai   

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román   

National Geographic 

Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 

  

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol   

Film+ HD filmek magyar   

The Fishing & Hunting 

HD horgászat és vadászat magyar 

  

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar   

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar   

History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar   

Moziverzum HD filmcsatorna magyar   

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar   

Match4 HD sportcsatorna magyar   

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   

Eurosport HD sportcsatorna magyar   

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar   

Jocky TV HD filmcsatorna magyar   

AXN filmsorozatok magyar   

Film4 filmek magyar   

Paramount Network filmcsatorna magyar   

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar   

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar   

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar   

RTL+ szórakoztató műsorok magyar   

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   

Ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   

Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar   

LifeTV egészség, életmód magyar   
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Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   

Viasat Nature természetfilmek magyar   

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

  

Comedy Central Family 

örök klasszikusok és premier vígjátékok 
 magyar 

 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar   

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar   

Sorozat+ sorozatok magyar   

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar   

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   

Viasat Film 

akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar, angol 

  

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol   

Nick jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol   

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar   

Dikh TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar   

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol   

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol   

Mezzo komolyzene, jazz francia   

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar   

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar   

Nicktoons gyerekműsorok magyar   

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar   

Izaura telenovellák, sorozatok magyar   

TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar   

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar   

HGTV 

Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás 
 magyar  

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar   

Zenebutik zenecsatorna magyar   

Travel Channel utazási magazin magyar   

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok magyar   

BBC Earth 

ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar, angol   
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Akasztó 

Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Film+ filmek magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás  magyar 
AXN filmsorozatok magyar, angol 
Spektrum dokumentum-, természetfilmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 
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Nagykanizsa-Sánc, Nagykanizsa-Bagola, Iharosberény, Csurgó, Szenta, Zákány, Surd , Szepetnek, 
Sormás, Nagyrécse, Semjénháza, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Molnári, Murakeresztúr, 
Letenye, Becsehely, Zajk, Kistolmács, Pusztamagyaród, Petrivente, Gelse, Pusztaszentlászló, 
Újudvar, Magyarszerdahely, Szentliszló, Bucsuta, Zalakaros, Galambok, Fityeház, 
Magyarszentmiklós, Hahót 

Program Jelleg, profil Nyelv 
M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
DIGI Info infocsatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kanizsa TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene  magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar/eredeti 

Cinemax mozicsatorna magyar, angol 

HBO mozicsatorna magyar, angol 

HBO 2 mozicsatorna magyar, angol 

HBO3 mozicsatorna magyar, angol 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 

Sky News hírek angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 

TV4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás  magyar  

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinm. magyar 

TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

ATV HD filmek, riportok, magazinműsorok magyar 

Nicktoons rajzfilmek magyar 
Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 

BBC Earth tényfeltáró, természettudományi  magyar, angol 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna magyar, angol 
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AXN filmsorozatok magyar, angol 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar, angol 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

GALAXY4 
filmek, sorozatok, 
dokumentumfilmek magyar 

Paramount Ch. filmcsatorna magyar, angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 

SuperTV2 HD prémium szórakozás  magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek férfiaknak magyar 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő m. magyar, angol 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar, román 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcstorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 

Nick. Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság  magyar, angol 

Nicktoons rajzfilmek magyar 

Bloomberg TV hírcsatorna angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna német 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsor kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, angol 

Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar, angol 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsor román 

SAT.1 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német 

Fixtv HD magazinműsor  magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág  magyar, angol 

Viasat Nature HD természet és állatvilág  magyar, angol 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek magyar 

Pro7 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsor olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
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Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum dokumentum-, természetfiilmek magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsor spanyol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

TeenNick sci-fi filmek, akciódús filmek magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő m. magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Cinemax2 mozicsatorna magyar 

 
*Az HBO, HBO2, HBO3 és Cinemax csatornák nem tartoznak bele a fenti csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 

**A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti.  
 

   
 Ezek a csatornák nem tartoznak bele a fenti csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk, és attól függően 23-05, vagy 

0-24 időtartamban láthatóak. 
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Hetényegyháza 
Program Jelleg, profil Nyelv     

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

N
o

rm
ál

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
DIGI info infocsatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 
Sport+ HD 

általános közszolgálati csatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Cinemax mozicsatorna magyar 
HBO mozicsatorna magyar 
HBO 2 mozicsatorna magyar 
HBO3 mozicsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
ATV közszolgálati német 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
SuperOne SD felnőtteknek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Sky News hírek angol 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperOne HD felnőtteknek magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika 

magyar   

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna 

magyar   

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar   

TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

FEM3 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna 

magyar   

Izaura telenovellák, sorozatok magyar   

Zenebutik zenecsatorna magyar   

TV2 Kids 
a mesék új birodalma legkisebbek 
számára 

magyar   

Nicktoons rajzfilmek magyar   

SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, angol 
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Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna 

magyar 

AXN filmsorozatok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
ATV Spirit HD Hírműsorok magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar, angol 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar, angol 

HISTORY HD 
történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok 

magyar 

The Fishing & 
Hunting HD 

horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel 

magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
PROTV 
International 

hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek 

angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National 
Geographic 
Channel 

természetfilmek magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken magyar, angol 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
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TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Film Café HD Romantikus filmsorozatok magyar 

PRIME 
Csajban nagy! Egész napos 
szórakozás nöknek 

magyar 

Mozi+ HD Filmcsatorna tévépremierekkel magyar 
TV Paprika HD Gasztronómia magyar 
Magyar Sláger TV 
HD 

Hagyományos magyar zenék magyar 

Story4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

LifeTv egészség, életmód magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 

HISTORY 
történelemi és ismeretterjesztő 
műsorok 

magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek magyar 
The Fishing & 
Hunting 

horgászat és vadászat magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar   

Cinemax2 mozicsatorna magyar 
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Battonya 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

D
IG

I M
in

i  

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Film+ filmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Helyi TV helyi műsorcsatorna magyar 
Sky News hírek angol 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
D1 TV kulturális műsorok magyar 
Cinemax HD mozicsatorna magyar 

D
IG

I  

HBO HD mozicsatorna magyar 

HBO 2 mozicsatorna magyar 

HBO3 mozicsatorna magyar 

Film Box Extra HD filmcsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
PRO7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
RAI UNO hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok portugál 
Cinemax 2 HD mozicsatorna magyar 
SuperOne SD felnőtteknek angol 
SuperOne HD felnőtteknek angol 
NickToons gyerekműsorok magyar 
FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató magyar 
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csatorna 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok magyar 

Lifetv egészség, életmód magyar 
ATV Spirit hírműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Dikh TV 
zene, szórakozás, kultúra, magazinok, 
reality magyar 

Story4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

Paramount Channel filmcsatorna magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
AXN HD filmsorozatok magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

Prime 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek magyar 

Life Network egészség, életmód magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek   
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

JimJam gyerekcsatorna magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
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BBC Earth HD 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 

AXN filmsorozatok magyar   

National Geographic Channel 
HD tényfeltáró, természettudományi műsorok magyar   

Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar   

Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar   

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar   

Jocky TV filmcsatorna magyar   

TV2 Séf gasztrocsatorna magyar   

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

  

Film+ HD filmek magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna magyar 

Film4 filmek magyar 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 

Prime 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar 

Dikh TV HD 
zene, szórakozás, kultúra, magazinok, 
reality magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna német 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar   
Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar   
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Mosonmagyaróvár  

 Program Jelleg, profil Nyelv   
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
u

m
  

M
ax

im
u

m
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati csatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

   
M4 Sport HD közszolgálati csatorna magyar 

   
Duna HD nemzeti főadó magyar 

   
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és 
magazinműsorok  

magyar 

Mosonmagyaróvári 
Városi TV helyi műsorcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 
 

Arena4 sportcsatorna magyar 
 Arena4 HD sportcsatorna magyar 
 

TV2 HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

 

ATV riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 
 

Hír TV hírek magyar 
 Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
 Film+ filmek magyar 
 Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
 Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
 Sky News hírek angol 
 

RTL Klub 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

 

TV2 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

magyar 
 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 
 

SuperTV2 
sorozatok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

 

RTL II 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok 

német 
 

CNN hírek angol 
 Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
 

RTL 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok német 

 
Viasat Nature természetfilmek magyar 

 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, 

magazinműsorok 
német 

 

National Geographic 
Channel HD 

tényfeltáró, 
természettudományi 
műsorok 

magyar 
 

PRIME 
nőknek szóló általános 
szórakoztató csatorna 

magyar 
 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 
 The Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar 
 Moziverzum filmcsatorna magyar 
 Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
 Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
 Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
 Eurosport sportcsatorna magyar 
 Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
 Match4 sportcsatorna magyar 
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Match4 HD sportcsatorna magyar 
 

RTL Klub HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 

 RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
    
 Eurosport HD sportcsatorna magyar 
 Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
 Sorozat+ sorozatok magyar 
 Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, 
szám.tech. 

magyar 
 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-
reality filmek férfiaknak 

magyar, 
angol  

Viasat2 
sorozatok, titkok, 
misztériumok hölgyeknek 

magyar, 
angol  

TV Paprika gasztronómia magyar 
 

Galaxy4 
filmek, sorozatok, 
dokumentumfilmek magyar 

 
Film+ HD filmek magyar 

 RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
 Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
 

History HD történelemi és 
ismeretterjesztő műsorok 

magyar 
 

Bloomberg TV 
hírcsatorna, üzleti és 
pénzügyi hírek angol 

 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

kínai 
 

JimJam gyerekcsatorna magyar 
 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek angol 

 

MTV Hungary 
könnyűzene, életmód, 
valóság show-k 

magyar, 
angol  

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
 

Muzsika TV 
tradicionális és modern 
zenék magyar 

 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, 
angol  

PROTV International 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok román 

 

    
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, 

magazinműsorok 
magyar 

 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 

 Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
 

Film Café 
romantikus és családi filmek, 
komédiák 

magyar 
 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai 
filmek 

magyar 
 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
 National Geographic 

Channel természetfilmek magyar 
 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
 

Viasat6 filmsorozatok, sport, 
magazinműsorok 

magyar 
 

PRO7 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok német 

 

Rai Uno 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok 

olasz 
 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
 

Disney Channel 
mesék, animációk, 
játékfilmek magyar 

 
LifeTV egészség, életmód magyar 

 Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
 

Spektrum dokumentum-, term.- és 
oktatófilmek 

magyar 
 

Story4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

 
TVE hírek, sport, filmek, spanyol 
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magazinműsorok 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

 Paramount Network filmcsatorna magyar 
 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
 

HISTORY történelemi és 
ismeretterjesztő műsorok 

magyar 
 

Travel Channel utazási magazin magyar 
 Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
 Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
 Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
 SuperOne SD felnőtteknek magyar 
 SuperOne HD felnőtteknek magyar 
 HBO mozicsatorna magyar 
 HBO 2 mozicsatorna magyar 
 HBO3 mozicsatorna magyar 
 Cinemax mozicsatorna magyar 
 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar   

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, 
angol  

AXN filmsorozatok magyar 
 SPORT1 sportcsatorna magyar 
 SPORT2 sportcsatorna magyar 
 SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
 Mezzo komolyzene, jazz francia 
 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló 
szórakoztató csatorna 

magyar   

       IP-n továbbított műsorok, azért nincs frekvencia 
   

       
    Kossuth Rádió közszolgálati rádió, 

nemzeti főadó magyar   

 
    Petőfi Rádió 

közszolgálati rádió, 
nemzeti főadó magyar   

 
    Bartók Rádió 

közszolgálati rádió, 
nemzeti főadó magyar   
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Kisvárda, Aranyosapáti, Barabás, Beregdróc, Beregsurány, 
Gemzse, Gyüre, Ilk, Kisvarsány, Lónya, Mátyus, Nagyvarsány, 
Olcsva, Tákos, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Ajak, 
Dombrád, Döge, Jéke, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Nyírtass, 
Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, 
Tiszakanyár, Tornyospálca, Újkenéz, Baktalórántháza, Magy 

Program Jelleg, profil Nyelv       

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar  

K
ö

zs
zo

lg
á

la
ti

 

M
in

im
u

m
 

A
la

p
 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar  

Duna HD nemzeti főadó magyar  

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Hír TV hírek magyar   

Cool TV szórakoztató műsorok magyar   

Film+ filmek magyar   

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek 
magyar, 
szlovák   

Arena4 sportcsatorna magyar   

Viasat Explore ismeretterjesztő 
magyar, 

angol, cseh   

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   

TV Paprika gasztronómia 
magyar, 

cseh   

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar   

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar / 
eredeti   

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

SuperTV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar   

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Arena4 HD sportcsatorna magyar   

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar / 
eredeti   

Spíler 1 Sportcsatorna magyar   
 Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar   
 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar   

 
Viasat2 

sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek magyar   

 Moziverzum filmcsatorna magyar   
 Match4 sportcsatorna magyar   
 Match4 HD sportcsatorna magyar   
 

PRIME 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek magyar   

 Mozi+ filmcsatorna  magyar   
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Paramount Network filmcsatorna 
magyar, 

angol   
 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 

angol   
 

Eurosport HD sportcsatorna 
magyar, 

angol   
 

Eurosport 2 HD sportcsatorna 
magyar, 

angol   
 RTLII szórakoztató csatorna magyar   
 Sorozat+ sorozatok magyar   
 RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar   
 Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

  GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar   
 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek 
magyar, 

angol   
 

Eurosport sportcsatorna 
magyar, 

angol   
 

Eurosport 2 sportcsatorna 
magyar, 

angol   
 Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   
 Jocky TV filmcsatorna magyar   
 National 

Geographic 
Channel természetfilmek magyar   

 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, 
orosz, cseh, 

angol   
 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, 

angol 
  

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek angol 

  VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
  

Viasat History történelmi ismeretterjesztő 
magyar, 

angol   
 Film Café romantikus filmsorozatok magyar   
 

Boomerang rajzfilmek 
magyar, 

angol   
 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek 
magyar, 

angol   
 Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar   
 

Spektrum 
dokumentum-, természet- és 
oktatófilmek magyar   

 

Nat Geo HD természetfilmek 

magyar, 
cseh, angol 

/ dolby 
digital   

 RTL+ szórakoztató műsorok magyar   
 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar   

 
LifeTV egészség, életmód 

magyar, 
angol   

 Spíler 2 Sportcsatorna magyar   
 ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek -   
 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok 
magyar, 

angol   
 Travel Channel utazási magazin magyar   
 

Nat Geo WILD természetfilmek 

magyar, 
cseh, angol, 

román   
 The Fishing & 

Hunting horgászat és vadászat 
magyar, 

román, cseh   
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Moziverzum HD filmcsatorna magyar     

SPORT1 sportcsatorna magyar   
  SPORT1 HD sportcsatorna magyar   
  SPORT2 sportcsatorna magyar   
  

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna 

magyar, 
angol   

  
AXN filmsorozatok 

magyar, 
angol       
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 Dunatetétlen  
 Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Epic Drama kosztümös filmek magyar 

Film Café 
romantikus és családi filmek, 
komédiák 

magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok  magyar, angol 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality 
filmek  magyar, angol 

AXN filmsorozatok magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

MTV Hungary 
könnyűzene, életmód, valóság show-
k magyar, angol 

TV Paprika gasztronómia magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Nick. Jr. gyermekcsatorna magyar/angol 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilm magyar/angol 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciódús filmek magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Nick Jr. gyerek csatorna magyar/angol 
Film+ filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Sky News hírek angol 
TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok,               magyar, angol 
HISTORY SD   ismeretterjesztő műsorok magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
RTL hírek, riportok, filmek német 
Nat Geo HD természetfilmek angol 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
PROTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek német 
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Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
FEM3 életmód magazin magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
TV2 Séf gasztocsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Izaura TV telenovellák, sorozatok magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Nicktoons gyerekcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazin magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 

Discovery 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

Nicktoons rajzfilmek magyar 

DIKH TV 
zene, szórakozás, kultúra, 
magazinok, reality magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna magyar 
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Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Rajka 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Falu TV helyi műsorcsatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
d1 kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
MRTV helyi műsorcsatorna magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV 2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

magyar 

ORF 1 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
ORF 2 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 
TV Paprika  gasztronómia magy./cseh 

Arena4 HD  sportcsatorna magyar 
Super TV2  prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Film+ filmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magy./ang. 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Viasat History  történelmi ismeretterjesztő magy./ang. 

Comedy Central Family a magyar családi humor csatorna magyar 

MTV Hungary könnyű zenei csatorna magyar/angol 

Disney Channel  mesék, animációk, játékfilmek magy./ ang. 

Nick Jr. gyerekcsatorna magyar/angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

National Geographic 
Channel  

természetfilmek magyar 

Spektrum  dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 
Cartoon Network razfilmek, régi amarikai filmek magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 

Sorozat+  sorozatok magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filek, magazinműsorok magyar 

Viasat Nature ismeretterjesztő magyar 

Das Erste  hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
VOX  hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Sky News hírek angol 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar/angol 
CNN hírek angol 
Jednovka  (STV1) hírek, sport, filmek, magazinműsorok szlovák 
Dvojka (STV2) hírek, sport, filmek, magazinműsorok szlovák 
Comedy Central  humorcsatorna magyar  
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magy./ang. 
Paramount Network filmcsatorna magy./ang. 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
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Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magy./ang. 

Super Tv2 HD  prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
HBO* mozicsatorna magy./ang. 
HBO2* mozicsatorna magy./ang. 
HBO3* mozicsatorna magy./ang. 
Cinemax* mozicsatorna magy./ang. 
Film Box Extra HD** prémium filmcsatorna magyar 
Super One SD*** felnőtteknek magyar 
Super One HD*** felnőtteknek magyar 
Film+ HD filmek magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magy./ang. 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Bloomberg üzleti és pénzügyi hírek angol 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar, angol 
TeenNick sci-fi sorozatok, doku-reality-k magyar 
Eurosport sportcsatorna magy./ang. 
Eurosport 2 sportcsatorna magy./ang. 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
FEM3 életmód csatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Film4 Filmek magyar 
HGTV Otthon –és kertépítés, tervezés, vásárlás magyar 
Mezzo Komolyzene, jazz magyar 
ATV Spirit HD Hírműsorok magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Hstory HD Történelmi, ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD Természetfilmek magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
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Jánossomorja, Újrónafő 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
JTV helyi műsorcsatorna magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
d1 kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
MRTV helyi műsorcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zené magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV 2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ORF 1 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
ORF 2 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magy./szlov. 
TV Paprika  gasztronómia magy./cseh 

Arena4 HD  sportcsatorna magyar 
Super TV2  prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Film+ filmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magy./ang. 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magy./ang. 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Viasat History  történelmi ismeretterjesztő mag./ang. 
Comedy Central 
Family 

a magyar családi humor csatorna magyar 

MTV Hungary könnyűzenei csatorna magyar/angol 
Bloomberg üzleti és pénzügyi hírek angol 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Disney Channel  mesék, animációk, játékfilmek magy./ ang. 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
National Geographic 
Channel  

természetfilmek magyar 

Spektrum  dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Nick Jr. gyerekcsatorna magyar/angol 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amarikai filmek magyar 
Sorozat+  sorozatok magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filek, magazinműsorok magyar 
Viasat Nature ismeretterjesztő magyar 
Das Erste  hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
VOX  hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
CNN hírek angol 
STV 1 hírek, sport, filmek, magazinműsorok szlovák 
STV 2 hírek, sport, filmek, magazinműsorok szlovák 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok magyar 
Sky News hírek angol 
Comedy Central  a magyar humorcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magy.ang. 
Paramount Network filmcsatorna magy.ang. 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
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Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Viasat 6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magy./ang. 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar, angol 
TeenNick schi-fi sorozatok, doku-reality-k magyar 
Super Tv2 HD  prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
HBO* mozicsatorna magy.ang. 
HBO2* mozicsatorna magy.ang. 
HBO3* mozicsatorna magy.ang. 
Cinemax* mozicsatorna magy.ang. 
Film Box Extra HD** prémium filmcsatorna magyar 
Super One SD*** felnőtteknek magyar 
Super One HD*** felnőtteknek magyar 
Film+ HD filmek magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
FEM3 életmód csatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
TV2 Kids mesecsatorna kicsiknek magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Film4 Filmek magyar 
HGTV Otthon –és kertépítés, tervezés, vásárlás magyar 
Mezzo Komolyzene, jazz magyar 
ATV Spirit HD Hírműsorok magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Hstory HD Történelmi, ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD Természetfilmek magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
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Beremend 
Csatorna Jelleg Nyelv 

  M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

A
L

A
P

 

B
Ő

V
ÍT

E
T

T
 

M2 HD 
gyermek és ifjúsági 
műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Kossuth rádió közszolgálati rádió magyar 
Petőfi rádió közszolgálati rádió magyar 
Bartók rádió közszolgálati rádió magyar 

PAX TV 
vallási és kulturális 
műsorok magyar 

Beremend TV  helyi műsorcsatorna magyar 

RTL Klub HD 
hírek, riportok, filmek, 
magazinműsorok magyar 

TV4 

sorozatok, 
szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

TV2 HD 

felhőtlen kikapcsolódás 
a család minden 
tagjának 

magyar / 
eredeti 

Super Tv2 HD 
prémium szórakozás a 
család minden tagjának magyar 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 

Film Café 
romantikus 
filmsorozatok magyar 

ATV 

riportok, filmek, 

magazinm. magyar 

  

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax 

gyermekműsorok, 

rajzfilmek magyar 

Super One HD     

Viasat Explore ismeretterjesztő magy/ang 

Sky News hírek angol 

TV Paprika gasztronómia magyar 

HBO  mozicsatorna   

HBO 2  mozicsatorna   

HBO3  mozicsatorna   

Cinemax  mozicsatorna   

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth 

ismeretterjesztő 

műsorok magy/,ang. 

  

Nickelodeon gyereke csatorna magy/, ang 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magy./ang. 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

160 
 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

GALAXY4 

filmek, sorozatok, 

doku magyar 

Paramount  filmcsatorna magy./ang 

Eurosport HD sportcsatorna magy./ang. 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magy./ang 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL GOLD 

talk showk, 

vetélkedők magyar 

Muzsika TV zenecsatorna magyar 

Comedy Central humorcsatorna magyar 

Viasat Film filmek férfiaknak magyar 

Viasat2 filmek hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi műsorok magy./ang 

The Fishing & 

Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME 

egész napos 

szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna  magyar 

MTV Hungary 

könnyűzene, életmód, 

valóság show-k 

magyar, 

angol 

Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hír angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna német 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek,  kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek német 

Nat Geo HD természetfilmek magy./ang. 

Nat Geo WILD HD természetfilmek magy./ang. 

PRO TV International 

hírek, sport, filmek, 

magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek német 

Fixtv HD 

magazinműsor 

fiataloknak magyar 

Viasat Nature 

természet és állatvilág 

dokumentumfilmeken magy./ang. 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilm magyar/angol 

MTV00s könnyűzenei csatorna angol 

Cartoon Network rajzfilmek magy./ang. 

Eurosport sportcsatorna magy./, ang. 

Eurosport 2 sportcsatorna magy., ang. 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic 

Channel természetfilmek magyar 
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Pro7 

hírek, sport, filmek, 

magazinműsorok német 

Rai Uno 

hírek, sport, filmek, 

magazinműsorok olasz 

VIASAT6 

filmsorozatok, sport, 

magazinműsorok magyar 

Viasat History 

történelmi 

ismeretterjesztő 

magyar, 

angol 

Boomerang rajzfilmek magy./ang. 

Disney Channel 

mesék, animációk, 

játékfilmek magy, angol 

   

Magyar Sláger TV 

hagyományos magyar 

zenék magyar 

Spektrum 

dokumentum –és 

természet filmek magyar 

TVE 

hírek, sport, filmek, 

magazinműsorok spanyol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

TeenNick 

sci-fi filmek, 

akciódús filmek magyar 

STORY4 

szórakoztató- és 

magazinműsorok magyar 

LifeTV egészség, életmód magy./ang. 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok - 

HISTORY 

történelemi és 

ismeretterjesztő 

műsorok 

magyar, 

angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Viasat 3 
hírek, sport, filmek, 
magazinműsorok  magyar 

Comedy Central 

Family 
magyar családi 
humorcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
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Nemesnádudvar, Bácsbokod 

Program Jelleg, profil Nyelv 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
M4 sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool tv szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

AXN filmsorozatok magyar 
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
ATV közszolgálati német 

HÍR tv hírek magyar 
RTL klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Comedy central a magyar humorcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 
Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
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Tardona 

Program Jelleg, profil Nyelv 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport  sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene  magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Hír TV hírek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Cool tv szórakoztató műsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Film+ filmek magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinm. német 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Nick Jr. gyerekcsatorna magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
MTV00s könnyűzenei csatorna angol 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekcsatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
PRIME Egész napos szórakozás nőknek magyar 
Nat Geo HD természetfilmek angol 
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
FEM3 életmód csatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
TV2 Kids mesecsatorna kicsiknek magyar 
Film4 filmek magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality  magyar, angol 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok magyar, angol 
BBC Earth HD ismeretterjesztő műsorok,                  magyar, angol 
HISTORY SD történelemi és ismeretterjesztő m. magyar 
ATV Spirit hírműsorok magyar 

HGTV 
Otthon-és kertépítés, tervezés, 
vásárlás magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
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Film Café romantikus és családi filmek magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató m. magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 

Discovery 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

 
Felsőtelekes 

Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene  magyar 
Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Pax TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Nickelodeon gyerekekcsatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
ATV közszolgálati német 
Hír TV hírek magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
ducktv rajzfilmek magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality magyar, ang. 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok  magyar, ang. 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
BBC Earth HD ismeretterjesztő műsorok                   magyar, ang. 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
History történelemi és ismeretterjesztő  magyar 
Film4 filmsorozatok magyar 
TeenNick sorozatok magyar 
Viasat nature természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinm. magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinm. magyar 
PRIME egész napos szórakozás nőknek magyar 
Film Café romantikus és családi filmek magyar 
Film+ filmek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinm német 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Cool tv szórakoztató műsorok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
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Story4 sorozatok, szórakoztató műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, angol 

Discovery 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű 
szórakoztató csatorna magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
FEM3 életmód csatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
TV2 Kids mesecsatorna kicsiknek magyar 
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Tiszafüred 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool tv szórakoztató műsorok magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
ATV közszolgálati német 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Petőfi rádió rádió adó magyar 
Kossuth rádió rádió adó magyar 
Bartók rádió rádió adó magyar 

PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna  magyar 
Supertv2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 
 sportcsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Balaton TV helyi műsorcsatorna magyar 
MTV Hungary könnyű zenei csatorna magyar/angol 
Comedy Central Family a magyar családi humorcsatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
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 Görcsöny, Pellérd 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

d1 tv kulturális műsorok magyar 

Infocsatorna szolgáltatói információk magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Cool tv szórakoztató műsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Hír TV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax tv Vallási és kulturális műsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Pannon TV helyi műsorcsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Film4 filmsorozatok magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

National Geographic Ch.HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 

Nat Geo Wild természetfilmek magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

BBC Earth HD ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

duck tv gyerekcsatorna magyar 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Spektrum Home ismerettrjesztő csatorna magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
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Discovery tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

Nicktoons rajzfilmek magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Super RTL gyermekműsorok, rajzfilmek  német 

Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
RTL II szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
PRIME Nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmek magyar 
Story4 sorozatok, szórakoztató –és magazinműsorok magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
CNN hírek angol 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
Mezzo komolyzenei csatorna francia 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Discovery tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
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Dejtár 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Telekábel Tv helyi műsorcsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

FEM3 
nőknek szóló, általános szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Izaura telenovellák magyar 
Zenebutik zenei csatorna magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

 AXN filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
National Geographic Ch természetfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilm magyar/angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
Muzsika tv tradicionális és modern zenék magyar 
TV2 Kids gyerekirodalom a legkisebbeknek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 
Mezzo komoly zenei csatorna magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Nat Geo WILD ismeretterjesztő magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
CNN hírek angol 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
TeenNick schi-fi filmek magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Galaxy4 szórakoztató műsorok magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
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CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
ATV Spirir hírműsorok magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Sky News hírek magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar 
Nick Jr. gyerek csatorna magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 
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Herencsény 

Program Jelleg Nyelv     

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

B
ő

v
ít

e
tt

 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV közszolgálati német 

Hír Tv hírek magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

FEM3 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Chili TV gasztrocsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

PRIME 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Paramount Channel filmcsatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
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JimJam gyerekcsatorna magyar 

Boomerang rajzfilmek 
magy. / 
ang. 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Discovery Channel 
tényszerű szórakoztatás, tudomány, 
technika magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna magyar 

RTL Spike 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar, 
angol 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek 
magyar, 
angol 

Eurosport sportcsatorna magyar   

Eurosport 2 sportcsatorna magyar   

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar   

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar   

VIASAT Nature természetfilmek magyar   

Spíler 2 Sportcsatorna magyar   

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar   

Jocky TV filmcsatorna magyar   

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar   

Lifetv egészség, életmód magyar   

Spíler 1 Sportcsatorna magyar   

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna 
magyar, 
angol   

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar   

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar   

Mezzo komolyzene, jazz francia   

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol   

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai   

Sky News hírek angol   

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, 
angol   
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ATV Spirit hírműsorok magyar   

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar   

HGTV 
Otthon-és kertépítés, tervezés, 
váásárlás magyar 

 
MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k 

magyar, 
angol   

Film4 filmek magyar   
National Geographic Channel 
HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol   

Eurosport HD sportcsatorna magyar   

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar   

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

Sport1 HD sportcsatorna magyar   

Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar   
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Keszeg 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Telekábel TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

AXN filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztatás magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
National Geographic Ch természetfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
Muzsika tv tradicionális és modern zenék magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Nat Geo WILD ismeretterjesztő magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Galaxy4 szórakoztató műsorok 

 
Travel Channel utazási magazin magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
SPORT2 sportcsatorna 

 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport2 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar 
Epic Dráma kosztümös sorozatok magyar 
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Nógrádkövesd (Bercel, Galgaguta, Magyarnándor) 

Program Jelleg, profil Nyelv 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Telekábel TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

 AXN filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
National Geographic Ch természetfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Muzsika tv tradicionális és modern zenék magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Nat Geo WILD ismeretterjesztő magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Gólya TV helyi közösségi csatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
TLC tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Mezzo zenei csatorna magyar 
TeenNick schi-fi filmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Galaxy4 szórakoztató műsorok magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
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HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Sky News hírek magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Nick Jr. gyerek csatorna magyar 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
Epic Drama Kosztümös sorozatok magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
ATV Spirit Hírműsorok magyar 
SuperOne Felnőtt műsorok magyar 
Film Box Extra HD Filmcsatorna magyar 
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Nógrádsipek 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Telekábel Tv helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth Rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

 AXN filmsorozatok magyar 
Izaura TV telenovellák magyar 
FEM3 egésznapos szórakoztatás nőknek magyar 
Zenebutik komoly zenei csatorna magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Tv2 Séf gasztronómiai csatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
PRIME nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
National Geographic Ch természetfilmek magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Muzsika tv tradicionális és modern zenék magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Nat Geo WILD ismeretterjesztő magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna 

magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Galaxy4 szórakoztató műsorok magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
TeenNick schi-fi filmek magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinm. magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport2 sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek magyar 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar 
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Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
ATV Spirit hírműsorok magyar 
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Nógrádszakál 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 általános közszolgálati csatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Pax Tv vallási műsorok magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
SuperTV2 hírek, filmek, szórakozás magyar 
Minimax gyermekcsatorna magyar 
TV4 szórakoztató műsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
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Hajdúdorog 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 közszolgálati magyar / eredeti 

3
A

la
p 

5
B

ő
ví

te
tt 

M2 közszolgálati magyar / eredeti 

Duna  hírcsatorna magyar / eredeti 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok magyar 

Képújság Információs csatorna magyar 

Balaton TV helyi csatorna magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

M5 közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

M1 HD közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

M2 HD közszolgálati magyar / eredeti / dolby digital 

Duna HD f hírcsatorna magyar / eredeti / dolby digital 

M4 HD sportcsatorna magyar 

Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

M5 HD közszolgálati magyar / eredeti 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol, cseh 

TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 

Sky News hírek angol 

Cinemax mozicsatorna magyar, angol, cseh, román 

HBO mozicsatorna magyar/dolby digital, angol/dolby digital 

HBO 2 mozicsatorna magyar, angol, cseh 

HBO Comedy mozicsatorna magyar, angol 

Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család 
minden tagjának magyar / eredeti 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

SuperTV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család 
minden tagjának magyar / eredeti 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

  

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic 
Channel természetfilmek 

magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

FEM3 nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
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Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum 
dokumentum-, természet- és 
oktatófilmek 

magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok 

magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar, cseh, angol, román 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar, 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

TeenNick schi-fi , akciódús sorozatok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

Spektrum Home ismeretterjesztő magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth Természettudomány magyar, angol 

Nickelodeon 
gyerekeknek szóló szórakoztató 
csatorna magyar, angol 

Izaura TV  telenovellák, sorozatok magyar 

Tv2 Séf gasztronómia magyar 

ATV Spirit HD hírműsorok magyar 

TV2 Kids  mese csatorna magyar 

FEM3  életmód csatorna magyar 

TV2 COMEDY szórakoztató csatorna magyar 

Zenebutik  zenecsatorna magyar 
The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat 

magyar, román, cseh 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

 HD sportcsatorna magyar 

Discovery Channel technika, tudomány magyar 

TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna német 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, cseh, angol / dolby digital 

Nat Geo WILD HD természetfilmek 
magyar, angol, orosz, török, bulgár, 
holland, cseh 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

ATV Spirit hírműsorok magyar 

HG TV Otthon-és kertépítés, tervezés, vásárlás magyar 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Comedy Central Family a magyar családi humorcsatorna magyar 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Viasat Nature 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, orosz, cseh, angol 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek 

angol 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek 

magyar 

Mozi + 
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias 
kikapcsolódáshoz 

magyar 
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Film4 filmsorozatok magyar 

Galaxy4 filmsorozatok magyar 

Viasat nature HD ismeretterjesztő műsorok magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Nick Jr. gyerekcsatorna magyar 

SuperTV2 HD 

prémium szórakozás a család minden 
tagjának 
 

magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar, angol 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar 

Viasat2 
sorozatok, titkok, misztériumok 
hölgyeknek 

magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 
  

Nicktoons gerekcsatorna magyar 
  

*Az i-TV Zrt. által az érintett területen nyújtott vezetékes műsorjel elosztás szolgáltatás 
digitális formában történik. A digitális platformon nyújtott szolgáltatás mellett a hálózaton 

analóg csatornák elérhetőségét is biztosítjuk.  
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Bükkábrány, Mezőnyárád, Vatta, Harsány, Rétság, Terecske, 
Borsosberény, Diósenő, Berkenye, Nógrád, Szátok, Nógrádsáp, Pilis, Kutas, 
Beleg, Szabás, Mosonszolnok 

 
 

Program Jelleg, profil 

m
in

im
u

m
 cso

m
ag

  

M1 HD közszolgálati 

M2 HD közszolgálati 

Duna HD  hírcsatorna 

M4 Sport  sportcsatorna 

Duna World/M4 Sport+ HD  hírcsatorna 

M5 HD szórakoztató műsorok 

Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 

Petőfi rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó 

Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója 

Danko rádió közszolgálati, magyar nóta, népzene rádiója 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok 

Tv2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok 

ATV HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok 

HirTV hírek 

Cool Tv HD filmek, szórakoztató műsorok 

FEM3 riportok, filmek, magazinműsorok 

Film Café HD régi filmek 

VIASAT3 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának 

Viasat Explore tudomány, technika 

Eleven tv helyi képújság 

Tv4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok 

Arena4 HD sport 

Minimax Hu gyermekműsorok, rajzfilmek 

Pax tv egyházi 

Epic Drama HD kosztümös filmek 

a
la

p
 c

so
m

a
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Film+ HD filmek 

Isaura Tv romantikus filmek,sorozatok 

Super TV2 HD sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok 

TV Paprika HD gasztronómia 

Zenebutik zenei csatorna 

ATV Spirit HD magazin műsor 

Spíler 1 HD Sportcsatorna 

Spektrum Home otthoni érdekességek 

Tv2 Comedy tv szórakoztató műsorok 

Match4 HD sport 

RTL II HD riportok, filmek, magazinműsorok 

Comedy Central szórakoztató műsorok 

T2 Séf gasztronómia 

Viasat History történelmi  

Eurosport HD sport 

Eurosport 2 HD sport 

HISTORY HD történelmi  
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Moziverzum HD történelem, tudomány 

Discovery Channel Sportcsatorna 

RTL+ filmek, szórakoztatás 

Nat Geo HD természet, állatvilág 

National Geographic Wi…HD természetfilmek, 

Sport 1 HD sport 

Story4 általános szórakoztató, filmek 

Comedy Central Family szórakoztató műsorok 

The Fishing & Hunting …HD vadászat, halászat 

Spíler 2 HD Sportcsatorna 

AXN filmek 

Jocky TV HD filmcsatorna 

Viasat2 filmcsatorna 

Viasat Nature HD természet 

Galaxy4 filmes soprozatok 

Mozi+ HD filmek 

Prime filmek 

RTL Gold általános szórakoztató 

Film4 filmek,  

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna 

LifeTV életmód 

Paramount Network filmek 

Viasat Film sorozatok, filmek 

Sorozat+ filmek, sorozatok 

VIASAT6 általános szórakoztató 

Nicktoons gyermek csatorna 

Boomerang gyermek csatorna 

Cartoon Network gyermek csatorna 

Disney Channel gyermek csatorna 

Nick Jr. gyermek csatorna 

Nickelodeon gyermek csatorna 

TeenNick rajzfilmek 

TV2 Kids rajzfilmek 

JimJam rajzfilmek 

Muzsika TV zenei csatorna 

duck tv rajzfilmek 

Dikh TV HD roma csatorna 

Magyar Sláger TV HD zenei csatorna 

TLC tudomány, technika 

Travel utazás 

MTV Hungary zenei csatorna 

Deutsche Welle német műsor 

CNN angol  

BBC Earth ismeretterjesztő  

Cinemax 2 HD   

 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

185 
 

Tiborszállás, Rápolt, Ököritófülpös, Győrtelek 

Műsor Jelleg Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
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g
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport közszolgálati, sport magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV hír, riport, magazin magyar 
hír TV hír magyar 
COOL szórakoztató műsorok magyar 
Super TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sikersorozatok, izgalmas filmek magyar 
VIASAT3 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Kossuth Rádió rádió magyar 
Petőfi rádió rádió magyar 
Bartók rádió rádió magyar 
TV paprika gasztronómia magyar 
Minimax rajzfilm, ifjúsági magyar 
Arena4Arena4 sport magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Kölcsey TV helyi tv magyar 

AXN filmek magyar 

  

Mozi+ filmek magyar 
RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
STORY4 sikersorozatok, izgalmas filmek magyar 
Paramount Network filmek magyar 
Film Cafe romantikus filmek magyar 
Prime egész napos szórakozás nőknek magyar 
Comedy central a magyar humorcsatorna magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
LifeTV életmód magyar 

Viasat Nature HD 
természet és állatvilág 
dokumentumfilmeken 

magyar, 
angol 

Disney Channel ifjúsági szórakoztató csatorna magyar 
Cartoon Network rajzfilm magyar 
duckTV gyerekcsatorna magyar 
Boomerang mesék, animációk magyar/angol 
Nickelodeon ifjúsági szórakoztató csatorna magyar 
Eurosport sport magyar 
Eurosport2 sport magyar 
Match4 sport magyar 
SPORT1 sport magyar 
SPORT2 sport magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Sláger TV zene magyar 
Fishing&Hunting horgászat, vadászat magyar 
Spektrum ismeretterjesztő magyar 
National Geographic ismeretterjesztő magyar 
NatGeoWild ismeretterjesztő magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Moziverzum ismeretterjesztő magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
HISTORY történelmi ismeretterjesztő magyar 
Muzsika TV zene magyar 
Viasat Nature ismeretterjesztő magyar 
BBC Earth  ismeretterjesztő angol 
Travel Channel utazási magazin magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
RTL+ sorozatok magyar 
Viasat Film sorozatok magyar 
Viasat2 sorozatok magyar 
sorozat+ sorozatok magyar 
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PAX TV vallási csatorna magyar 
JimJam mesék, animációk magyar 
GALAXY4 szórakoztató műsorok magyar 
MTV Hungary zene angol 
MTV00s zene angol 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
hatoscsatorna kulturális és magazinműsor magyar 
fix tv HDFixtv HD magazinműsor fiataloknak magyar 
CNN hírek angol 
Sky News hírek angol 
MEZZO zene francia 
Bloomberg hírek angol 
Pro7 hírek német 
Rai Uno általános szórakoztató olasz 
TVE hírek spanyol 
Deutsche Welle hírek német 
CCTV-4 hírek kínai 
RTL  általános szórakoztató német 
PRO TV International hírek román 
SAT.1 hírek német 
Nickelodeon Jr. ifjúsági szórakoztató csatorna magyar 
m1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
m2 Hd gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 HD közszolgálati, sport magyar 
M5 HD közszolgálati magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
COOL HD szórakoztató műsorok magyar 
SuperTV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
film+ HD filmek magyar 
Arena4 HD sport magyar 
RTL II HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Eurosport HD sport magyar 
Eurosport 2 HD sport magyar 
Match4 HD sport magyar 
SPORT 1 HD sport magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
FishingcHunting Channel horgászat, vadászat magyar 
Nat Geo HD ismeretterjesztő magyar 
Natgeo Wild HD ismeretterjesztő magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD ismeretterjesztő magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 
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Iváncsa 
Program Jelleg, profil Nyelv  

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA HD nemzeti főadó magyar 
DUNA WORLD/M4 SPORT+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
KOSSUTH RÁDIÓ közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
PETŐFI RÁDIÓ közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
BARTÓK RÁDIÓ közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
ATV közszolgálati német 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
SuperONE SD felnőtteknek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Sky News hírek angol 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

SuperONE HD felnőtteknek magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar, angol 

Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
MEZZO komolyzene, jazz francia 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
   
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar, angol 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
The Fishing & Hunting HD Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
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Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime 
nőknek szóló általános szórakoztató 
csatorna magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

STORY4 
sorozatok, szórakoztató- és 
magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
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 Szentgotthárd, Kétvölgy, Vasvár, Hegyháthodász, Pácsony, Körmend, Gersekarát, 
Rábagyarmat, Csörötek, Magyarlak, Rönök, Rátót, Gasztony, Vasszentmihály, 
Kondorfa, Apátistvánfalva, Orfalu 

Program Jelleg, profil Nyelv 
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M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Körmend VTV* helyi műsorcsatorna magyar 
Gotthárd Tv helyi műsorcsatorna magyar 
HBO mozicsatorna magyar   
HBO 2 mozicsatorna magyar   
HBO3 mozicsatorna magyar   
Cinemax mozicsatorna magyar   
Cinemax2 mozicsatorna magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar   
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar   
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar   
Hír TV hírek magyar   
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar   
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar   
Film+ HD filmek magyar   
Arena4 HD sportcsatorna magyar   
d1 TV kulturális műsorok magyar   
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar   
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar   
ORF 1 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   
ORF 2 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német   
SLO 1 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok szlovén   
SLO 2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok szlovén   
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
DIKH TV HD  zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality  magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Film4 filmsorozatok magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
CNN hírek angol 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Sky News hírek angol 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Tv2 Séf TV gasztrocsatorna magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
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Film Box prémium filmcsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilm magyar/angol 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
NICKTOONS rajzfilmek magyar 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD HD természetfilmek angol 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 
LifeTV egészség, életmód magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Epic Dama kosztümös soroztok magyar 
SuperOne HD felnőtteknek magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
PROTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román     

*Csak Szentgotthárdon 
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Dombegyház 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 tv kulturális műsorokq magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
7.tv helyi műsorcsatorna magyar 
Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

Super TV2 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Super One HD felnőtteknek magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Super One SD felnőtteknek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilm magyar/angol 
Sky News hírek angol 

Super TV2 HD 
prémium szórakozás a család minden 
tagjának magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak magyar 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche Welle hírcsatorna angol  
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
CNN hírek angol 
Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar 
PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME 
Csajban nagy! egész napos szórakozás 
nőknek magyar 

Mozi+  filmcsatorna  magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
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Jocky TV filmcsatorna magyar   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
   
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
The Fishing & Hunting horgászat, vadászat magyar, román, cseh 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek 
magyar, cseh, angol, 

román 
Travel Channel utazási magazin magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat, vadászat magyar, román, cseh 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
RTL II szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 
Izaura TV telenovellák, sorozatok magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás magyar 
FEM3 életmód csatorna magyar 
TV2 Kids Mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
Tv2 Séf TV gasztocsatorna magyar 
TLC nőknek szóló szórakoztató tényszerű csatorna magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar, angol 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő angol 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Mezzo komolyzene, jazz francia 

 

C54 780 

HBO* prémium filmcsatorna magyar 
   

HBO2* prémium filmcsatorna magyar 
   

HBO3* prémium filmcsatorna magyar 
   

Cinemax* prémium csatorna magyar 
   

Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar 
   

*a csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk 
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Uszód, Géderlak 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV közszolgálati német 

HÍR TV hírek magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

PRIME nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Film+ filmek magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

D1 TV kulturális műsorok magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 

Tv2 Séf  gasztrocsatorna magyar 
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Hajdúböszörmény 
 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 

Hajdúböszörményi Városi Televízió 
HD helyi műsorcsatorna 

magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax / C8 gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Sky News hírek angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 

TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar / eredeti 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Chili TV gasztrocsatorna magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

FEM3 életmód csatorna magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

SPORT1 sportcsatorna magyar 
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SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar, angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 

AXN filmsorozatok magyar, angol 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

GALAXY filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Film+2 romantikus filmek, kalandfilmek magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

AXN Black akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 

AXN White sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, angol 

Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar, angol 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
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Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar / eredeti 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

TV5 hírek, sport, filmek, magazinműsorok francia 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

LifeNetwork egészség, életmód magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

Comedy Central Family családoknak szóló humorcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 

 
 

HBO mozicsatorna magyar 

HBO 2 mozicsatorna magyar, angol, cseh 

HBO 3 mozicsatorna magyar, angol 

Cinemax mozicsatorna magyar, angol, cseh, román 

Film Box Extra HD mozicsatorna magyar 

SuperOne SD mozicsatorna magyar 

SuperOne HD mozicsatorna magyar 
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Adony, Alsónémedi, Apaj, Áporka, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Bicske, Budakalász, Budaörs, 
Budapest, Ceglédbercel, Csömör, Csörög, Délegyháza, Diósd, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Dunaújváros, 
Dunavarsány, Ecser, Ercsi, Érd, Erdőkertes, Etyek, Felsőpakony, Fót, Gárdony, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyál / 
Némediszőlő, Gyömrő, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Iváncsa, Kakucs, Kápolnásnyék, Kerepes, Kiskunlacháza, 
Kistarcsa, Kulcs, Kunszentmiklós, Lórév, Maglód, Majosháza, Makád, Mány, Martonvásár, Mogyoród, Monor, 
Monorierdő, Nagytarcsa, Ócsa, Pázmánd, Pécel, Perkáta, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, 
Pócsmegyer, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Ráckeve, Solymár, Szabadegyháza, Szada,Szalkszentmárton, 
Százhalombatta, Szentendre, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetmonostor, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, 
Szigetszentmiklós – Lakihegy, Sződ, Sződliget, Taksony, Tárnok, Tass, Tordas, Tököl, Törökbálint, Üllő, Üröm, Vác, 
Váchartyán, Vácrátót, Vecsés, Velence, Velencefürdő, Veresegyház, Zichyújfalu 
 

Program Jelleg Nyelv   
M1 hír és közéleti műsorok magyar 

H
el
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 M
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i 

M
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e
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H
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Bartók rádió közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
Kossuth rádió közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Petőfi rádió közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
Film Box Extra HD prémium filmcsatorna magyar 
Arena4 sportcsatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Tv2 Séf  gasztronómia magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
TV2 Kids mesebirodalom a legkisebbeknek magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
CNN hírek angol 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Spíler 2 Sportcsatorna magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Match4 sportcsatorna magyar 
Moziverzum filmcsatorna magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Lifetv egészség, életmód magyar 
DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
JimJam gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel  magyar 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

198 
 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Nat Geo HD természetfilmek magyar 
Nat Geo WILD természetfilmek angol 
Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar 
National Geographic Ch. természetfilmek angol 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
RTL GOLD talk showk, vetélkedők magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
SPORT1 sportcsatorna magyar 
SPORT1 HD sportcsatorna magyar 
SPORT2 sportcsatorna magyar 
STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
Viasat Nature természet- és ismeretterjesztő filmek magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar     
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Iváncsa 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p
 c

so
m

ag
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 

Pax tv Vallási és kulturális műsorok magyar 

Hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

ATV közszolgálati német 

Hír TV hírek magyar 

Cool tv szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

SuperOne HD felnőtteknek magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Minimax gyerekműsor magyar 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Sky News hírek angol 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Nicktoons rajzfilmek magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Cool tv HD szórakoztató műsorok magyar 

Film+ HD filmek magyar 

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
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Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Lifetv egészség, életmód magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

TVE gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

201 
 

Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert 
 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

D
ig

itá
lis

 c
so

m
a

g
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna 

magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

DIGI info infócsatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

Duna World/M4 
Sport+ HD általános közszolgálati csatorna 

magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar / eredeti 

Arena4 sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar / eredeti 

TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

SuperOne SD felnőtteknek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 

Sky News hírek angol 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, angol 

Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar, angol 

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
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SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 

Comedy Central 
Family örök klasszikusok és premier vígjátékok 

magyar 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc 
filmekkel 

magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL Gold romantikus filmek, kalandfilmek magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

The Fishing & 
Hunting HD horgászat és vadászat 

magyar, román, 
cseh 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

FEM3 életmód csatorna magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

SPORT1 sportcsatorna magyar 

SPORT1 HD sportcsatorna magyar 

SPORT2 sportcsatorna magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar, angol 

AXN filmsorozatok magyar, angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 

Nicktoons rajzfilmek magyar, angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 
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National Geographic 
Channel természetfilmek 

magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar / eredeti 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

LifeTv egészség, életmód magyar, angol 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek magyar, angol 

The Fishing & 
Hunting horgászat és vadászat 

magyar, román, 
cseh 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar/eredeti 
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Vámospércs (Nyírmártonfalva) 

 
Csatorna Profil, jelleg Nyelv     

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

DUNA HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Hír TV hírek magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magaznműsorok magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

  

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

CNN hírek angol 

The Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel 
HD 

tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Film+ HD filmek magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

PAX vallási műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 

Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig magyar 
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MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

MEZZO komolyzene, jazz francia 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 

Sky News hírek angol 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
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Hosszúpályi 
 

Csatorna Profil, jelleg Nyelv   

A
la

p
 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

im
um

 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hír TV hírek magyar 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
CNN hírek angol 

The Fishing and Hunting horgászat és vadászat magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
National Geographic 
Channel HD 

tényfeltáró, természettudományi műsorok 
angol 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Eurosport HD sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
Film+ HD filmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc 
filmekkel magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
Viasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
MEZZO komolyzene, jazz francia 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar bulgár 
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Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
VIVA könnyűzene a dance-től a metal-ig magyar 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Sky News hírek angol 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang.   
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Baksa 
Program Jelleg, profil Nyelv    
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

Közszolgálati 

Alap 

Családi 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ HD közszolgálati /sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

TV2 felhőtlen kikapcsolódás magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás magyar 

film+ filmek magyar 

Cool sorozatok, filmek magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

FilmCafé romantikus filmsorozatok magyar 

Viasat3 sorozatok, filmek magyar, angol 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 

TVPaprika gasztronómia magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

HírTV hírek magyar 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax Vallási és kulturális műsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Match4 sportcsatorna 
magyar 

RTL II szórakoztató csatorna 
magyar 

   

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

RTL+  szórakoztató műsorok magyar 

sorozat+ sorozatok magyar 

Prime Egész napos szórakozás nőknek magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

TV2Comedy humorcsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Comedy Central Family magyar családi humorcsatorna magyar 

Paramount Channel filmcsatorna magyar, angol 

Moziverzum filmek magyar 

JockeyTV sorozatok magyar 

AXN filmsorozatok magyar, angol 

Viasat Film  filmek magyar, angol 

Viasat2 sorozatok magyar, angol 

Viasat6 filmsorozatok, magazinműsorok magyar, angol 

Izaura TV telenovellák, sorozatok magyar 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Galaxy4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Film 4 filmek magyar 

FEM3 egésznapos szórakozás nőknek magyar 

Epic Drama HD kosztümös filmek magyar 

Life TV sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar, angol 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Spektrum dokumentum-, természet- es oktatófilm magyar 

SpektrumHome ismerettrjesztő csatorna magyar 

National Geographic Ch. természetfilmek magyar, angol 

NatGeo Wild természetfilmek magyar, angol 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Discovery Channel  tényszerű szórakoztatás magyar 

TLC nőknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

TV2 Kids mesék, rajzfilmek magyar 

TV2 Séf gasztronómia magyar 

Sport1  sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

EuroSport1 HD sportcsatorna magyar 

EuroSport2 HD sportcsatorna magyar 
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Arena4 sportcsatorna magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Cartoon Network rajzfilmek magyar, angol 

JimJam mesék, rajzfilmek magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
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Somogyaracs, Istvándi, Potony, Csokonyavisonta, Rinyaújlak, 
Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Lad, Patosfa, Szulok, Hajdúböszörmény-
Bodaszőlő, Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Hajdúdorog, Berekfürdő, Karcag, 
Kunmadaras, Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Nagykálló, Szakoly, 
Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírderzs, Nyírgelse, 
Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, 
Piricse, Püspökladány, Szerep, Biharnagybajom, Bihartorda, Bihardancsháza, 
Baksa, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, 
Drávasztára, Gilvánfa, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, 
Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, 
Marócsa, Nagycsány, Okorág, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Sósvertike, Tengeri, 
Téseny, Vejti, Zaláta, Alsószentmárton, Csarnóta, Cún, Drávapiski, 
Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Illocska, Ivánbattyán, Kémes, Kisdér, 
Kistótfalu, Lapáncsa, Nagyharsány, Old, Palkonya, Peterd, Rádfalva, 
Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Tésenfa, Túrony, Boda, Cserdi, 
Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Hetvehely, Kacsóta, 
Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szentdénes, Szentkatalin, 
Velény, Zók, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Kastélyosdombó, Lakócsa, 
Szentborbás, Tóújfalu, Felsőszentmárton, Berekfürdő, Kunmadaras, 
Biharnagybajom, Bihartorda, Szerep 

Csatorna Program, jelleg Nyelv     

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

A
la

p 
cs

om
a

g 
 

B
őv

íte
tt 

cs
om

a
g 

 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
DUNA HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Balaton TV hellyi műsorcsatorna magyar 
Infocsatorna szolgáltatói információk magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Hir TV hírműsorok magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting 
HD 

horgászat és vadászat magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Sky News hírek angol 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar   
ATV Spirit HD hírműsorok magyar 

 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

 
AXN filmsorozatok magyar 

 
Viasat FILMViasat Film 

akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar, angol 
 

Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
 

Epic Drama HD kosztümös filmek magyar 
 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
 

Paramount Network filmcsatorna magyar 
 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
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Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
 

Sorozat+ sorozatok magyar 
 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok 

magyar 
 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel 

magyar 
 

Film4 filmek magyar 
 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
 

LifeTV egészség, életmód magyar 
 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
 

Match4 HD sportcsatorna magyar 
 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 
 

Sport2 sportcsatorna magyar 
 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 
 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 
 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, angol 
 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
 

HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 
 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
 

Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 
 

Nat Geo HD természetfilmek magyar 
 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
 

Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek magyar, angol 
 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 
 

Travel Channel utazási magazin magyar 
 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
 

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 
 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
 

MEZZO komolyzene, jazz francia 
 

Dikh TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 
 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
 

Zenebutik zenecsatorna magyar 
 

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 
 

CNN hírek angol 
 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
 

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 
 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
 

Az HBO, HBO2, HBO Comedy és Cinemax  csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 

A Film Box Extra HD csatorna nem tartozik bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 

A SuperOne, SuperOne SD, SuperOne HD, csatornák nem tartoznak bele csomagjainkba, külön elő kell fizetni rájuk. 

A SuperOne SD a SuperOne HD csatorna SD felbontású változatát jelenti 
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A SuperOne (23-04h-ig) az igényelt felnőtt csomag típusától függetlenül csak 23 és 4 óra között látható, 

míg a  SuperOne SD és a SuperOne HD csatornák a csomagtól függően 23-05, vagy 0-24 időtartamban láthatóak. 

 
Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg 

Program Jelleg Nyelv     

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

A
la

p
 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

  

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
Film+ HD filmek magyar 
SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 
Sorozat+ sorozatok magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Tv2 Comedy humorcsatorna magyar 
TV2 Séf gasztronómia magyar 
Prime Csajban nagy! Egésznapos szórakozás nőknek magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Viasat FILMViasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Eurosport sportcsatorna magyar 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar 
Viasat History  HD történelmi, ismeretterjesztő magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 
Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 
National Geographic 
Channel HD tényfeltáró, természettudományi műsorok angol 
Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 
Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
Travel Channel utazási magazin magyar 
History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 
Viasat Nature HD természetfilmek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 
HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, vásárlás magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
LifeTV egészség, életmód magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 
Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
PRO TV International Hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
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RTL Hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche  Wella hírcsatorna német/angol 
SAT.1 Hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno Hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
CCTV-4 Hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
TVE Hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
Sky News Hrek angol 
CNN Hírek angol 
Bloomberg TV Hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 
Mezzo Komolyzene, jazz  francia 
PRO7 Hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
Film4 filmcsatorna magyar 
Hír Tv hírek magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 
Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
Hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 
Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar 
MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 
ATV Spirit HD hírműsorok magyar 
History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 
Viasat Nature természetfilmek magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 
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Sényő, Nyírtura, Nyírtét, Apagy, Kemecse, Újfehértó, Nyírtelek 
Program Jelleg, profil Nyelv 

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

K
öz

sz
ol

g
ál

at
i 

S
ta

nd
ar

d
 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

DUNA nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

DUNA HD nemzeti főadó magyar 

DUNA WORLD/M4 SPORT+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
  

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Arena4 Sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Sky News hírek angol 

Hír TV hírek magyar 

ATV közszolgálati magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

Epic Drama HD kosztümös filmek magyar 

Film4 filmek magyar 

Spektrum Home Ismeretterjesztő csatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc magyar 
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filmekkel 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar,angol 

Viasat Nature HD7 természetfilmek magyar, angol 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Deutsche Welle hírcsatorna angol, német 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

CNN hírek angol 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic Channel természetfilmek magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna magyar 

Viasat FILMViasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 

Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

Film+ HD filmek magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
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Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

LifeTV egészség, életmód magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      magyar, angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

MEZZO komolyzene, jazz magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 

ATV Spirit HD hírcsatorna magyar 

HGTV Otthon és kertépítés, tervezés, vásárlás angol 

Dikh TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 
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Kecskemét egyes területei, Kunszentmiklós Petőfi lakótelep 
Csatorna Leírás Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 
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M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna nemzeti főadó magyar 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 
M5 közszolgálati csatorna magyar 
Kossuth Rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi Rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók Rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
VH Infocsatorna helyi műsorcsatorna magyar 
M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 
M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 
Duna HD nemzeti főadó magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 
Spíler 1 Sportcsatorna magyar 
Szentes TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kecskeméti TV helyi műsorcsatorna magyar 
Kurca TV helyi műsorcsatorna magyar 
Csongrád TV helyi műsorcsatorna magyar 
Nat Geo HD természetfilmek magyar, angol 
Nat Geo Wild HD természetfilmek magyar, angol 
Sport1 sportcsatorna magyar 
Sport2 sportcsatorna magyar 
Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 
Arena4 HD sportcsatorna magyar 
Match4 HD sportcsatorna magyar 
TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 
The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh 
RTL Gold romantikus filmek, kalandfilmek magyar 
ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Travel Channel utazási magazin magyar 
RTL+ szórakoztató műsorok magyar 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
Film+ filmek magyar 
Hír TV hírek magyar 
ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 
Viasat Explore ismeretterjesztő magyar, angol 
Cool TV szórakoztató műsorok magyar 
CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 
Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 
RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 
Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 
TV Paprika gasztronómia magyar 
RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
RTLII szórakoztató csatorna magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar / eredeti 
Bloomberg TV üzleti és pénzügyi hírek angol 
Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 
TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 
Sky News hírek angol 
MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 
MEZZO komolyzene, jazz francia 
Sorozat+ sorozatok magyar 
Zenebutik zenecsatorna magyar 
Prime Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 
Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 
CNN hírek angol 
Film Café romantikus filmsorozatok magyar 
Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
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Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 
Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 
JimJam gyerekcsatorna magyar 
Moziverzum HD filmcsatorna magyar 
Jocky TV filmcsatorna magyar 
National Geographic Channel természetfilmek magyar 
Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 
VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar / eredeti 
Eurosport sportcsatorna magyar, angol 
Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
FEM3 életmód csatorna magyar 
Izaura telenovellák, sorozatok magyar 
TV2 Comedy humorcsatorna magyar 
Viasat Nature HD természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, angol 
Boomerang rajzfilmek magyar, angol 
Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 
LifeTV egészség, életmód magyar, angol 
Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 
Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 
Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 
Deutsche Welle hírcsatorna angol 
MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 
AXN filmsorozatok magyar, angol 
Viasat FILMViasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 
PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 
Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 
Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
VTV Vásárhely helyi műsorcsatorna magyar 
RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
TV2 HD felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar 
RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 
TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 
Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna magyar, angol 
EuroSport HD sportcsatorna magyar, angol 
EuroSport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 
Sport1 HD sportcsatorna magyar 
Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 
ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 
Film+ HD filmek magyar 
Jocky TV HD filmcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 
Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 
The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar, román, cseh 
SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar, angol 
Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek magyar, angol 
Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 
Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 
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Zákány, Gyékényes, Őrtilos 
Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar / eredeti 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

 
M

in
i 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar / eredeti 
Duna nemzeti főadó magyar / eredeti 
M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna 

magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
d1 TV kulturális műsorok magyar 
Digi info információs csatorna magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok 
magyar / eredeti / dolby 
digital 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok 
magyar / eredeti / dolby 
digital 

Duna HD nemzeti főadó 
magyar / eredeti / dolby 
digital 

Duna World/M4 Sport+ 
HD általános közszolgálati csatorna 

magyar / eredeti / dolby 
digital 

 
PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 
hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 
Kanizsa TV (Nagykanizsa) helyi műsorcsatorna magyar 
Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 
Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 
Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 
M4 Sport HD sportcsatorna magyar 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

TV4  filmcsatorna magyar   

Cinemax* mozicsatorna 
magyar, angol, cseh, 
román   

HBO* mozicsatorna 
magyar/dolby digital, 
angol   

HBO 2* mozicsatorna magyar, angol, cseh   

HBO 3* mozicsatorna magyar, angol, cseh   

Film Box Extra HD* prémium filmcsatorna magyar   

Film Café film, sorozat, szórakoztató magyar   

Film+ film, sorozat magyar   

Cool Tv film, sorozat, szórakoztató magyar   

ATV hír, közszolgálati, kulturális magyar   

Tv paprika életmód és egészség magyar   

Minimax gyerekműsorok, rajzfilmek magyar   

Viasat Explore ismeret terjesztő magyar   

Sky News idegen nyelvű angol   

Hír Tv hír, közszolgálati, kulturális magyar   

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

TV2 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar / eredeti   

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar   

SuperOne HD* felnőtteknek magyar   

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar   

Arena4 sportcsatorna magyar   

Arena4 HD sportcsatorna magyar   

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar   

TV2 HD 
felhőtlen kikapcsolódás a család minden 
tagjának magyar   

ATV HD hír, közszolgálati, kulturális magyar   

3Sat német nyelvű kulturális csatorna német   

n-TV német nyelvű közszolgálati csatorna német   

HRT 1 horvát nyelvű műsorok horvát   

HRT 2 horvát nyelvű műsorok horvát   

NOVA horvát nyelvű műsorok horvát   

RTL német nyelvű közszolgálati csatorna német   

CS TV csurgói televízió csatorna magyar   

TeenNick film, sorozat, szórakoztató magyar   

TV2 Kids gyermekműsorok, rajzfilmek magyar   

Zenebutik zenecsatorna magyar   

FEM3 nőknek szóló csatorna magyar   

TLC nőknek szólótényszerű szórakoztató csatorna magyar   

TV2 SÉF főzőműsorok, gasztronómia magyar   
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TV2 Comedy humorcsatorna magyar   

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar   

Izaura TV sorozatok magyar   

SPORT1 sportcsatorna magyar   

BBC Earth tényfeltáró, természettudományi műsorok magyar, angol   

Sport2 sportcsatorna magyar   

AXN filmsorozatok magyar   

NICKTOONS razfilmek magyar   

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol   

Film+ HD filmek magyar 

  

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar, angol 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

GALAXY4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL Gold talkshow és gameshow csatorna magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

SuperTV2 HD prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

Nick JR. gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Viasat FILMViasat 
Film filmek, sorozatok magyar 

Viasat2Viasat2 filmek, sorozatok magyar 

HISTORY HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

The Fishing & Hunting 
HD horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Prime szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel magyar 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

Bloomberg TV hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna német 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Nat Geo HD természetfilmek magyar, cseh, angol  

Nat Geo WILD HD természetfilmek magyar, angol, orosz,  

PRO TV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

SAT.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

FIX TV HDFIXTV HD ismeret terjesztő magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken magyar, orosz, cseh, angol 

Comedy Central Family film, sorozat magyar 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Cartoon Network / TCM rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 

Eurosport sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

Sláger TV zenecsatorna magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 
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RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Life TV életmód és egészség magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Nat Geo WILD természetfilmek 
magyar, cseh, angol, 
román 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar, román, cseh 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
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Miske 
 

Program Jelleg, profil Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

B
ő

ví
te

tt
 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 
Duna World/M4 
Sport+ közszolgálati/sportcsatorna 

magyar 

M5 HD kultúra magyar 

Kossuth rádió  közszolgálati rádió, nemzeti főadó magyar 

Petőfi rádió  közszolgálati rádió, zenei műsor magyar 

Bartók rádió  közszolgálati, a klasszikus zene rádiója magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

TV2 felhőtlen kikapcsolódás a család minden tagjának magyar / eredeti 

ATV riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

HÍR TV hírek magyar 

AXN filmsorozatok magyar, angol 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

PRIME Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar, angol 
National 
Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

RTL GOLD romantikus filmek, kalandfilmek magyar 

Mozi+ 
sikersorozatok, izgalmas filmek a férfias 
kikapcsolódáshoz magyar 

Spektrum dokumentum-, természet- és oktatófilmek magyar 

Izaura TV szappanopera magyar 

Zenebutik zene csatorna magyar 

FEM3 Csajban nagy! egész napos szórakozás nőknek magyar 

Film+ filmek magyar 

RTLII szórakoztató csatorna magyar 

SuperTV2 prémium szórakozás a család minden tagjának magyar 

TV2 Kids gyerek csatorna magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar, angol 

Paramount Network filmcsatorna magyar, angol 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

TV2 Comedy humor csatorna magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

STORY4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

D1 TV kulturális műsorok magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar, angol 
The Fishing & 
Hunting horgászat és vadászat 

magyar, román, 
cseh 

Nat Geo WILD természetfilmek 
magyar, cseh, 
angol, román 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar, angol 

TV Paprika gasztronómia magyar, cseh 

Sport1 sportcsatorna magyar 

PAX TV vallási és kulturális műsorok magyar 

Tv2 Séf gasztronómia magyar 
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Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

TeenNick sorozatok magyar 

Viasat Nature természet és állatvilág dokumentumfilmeken 
magyar, orosz, 
cseh, angol 

Galaxy filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 
Viasat FILMViasat 
Film sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar 

Viasat2Viasat2 akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar, angol 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar, angol 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar, angol 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar, szlovák 

Viasat Explore ismeretterjesztő 
magyar, angol, 
cseh 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Boomerang rajzfilmek magyar, angol 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 
Comedy Central 
Family magyar szórakoztató magyar 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k magyar, angol 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Film Café romantikus filmsorozatok magyar 

Nick Junior gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar, angol 

Nicktoons gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

DIKH TV zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 
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Lajoskomárom 
Csatorna Program, jelleg Nyelv   

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M
in

i 

A
la

p
 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

Tv2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Pax Tv Vallási és kulturális műsorok magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Tv Paprika gasztronómia magyar 

ATV közszolgálati német 

Hír Tv hírek magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Viasat3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Magyar Sláger Tv hagyományos magyar zenék magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 

Viasat6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

d1 tv kulturális műsorok magyar 

Sky News hírek angol 

info csatorna információs csatorna magyar 

AXN filmsorozatok magyar 

Mozi+ 
filmcsatorna tévépremierekkel 
közönségkedvenc filmekkel magyar 

Paramount Channnel filcsatorna magyar 

Viasat FILMViasat Film 
akciódús sorozatok, doku-reality filmek 
férfiaknak 

magyar, 
angol 

Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek 
magyar, 
angol 

Galaxy4  filcsatorna magyar 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

Film4 filmek magyar 

Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

RTL II hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

TeenNick 
sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality 
műsorok magyar 
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RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Fem3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

Nick Jr. gyerekeknek szóló csatorna 
magyar, 
angol 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

Nat Geo Wild természetfilmek magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat Nature természetfilmek magyar 

History történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

LifeTv egészség, életmód magyar 

TLC 
nőknek szóló tényszerű szórakoztató 
csatorna magyar 

HGTV Otthon-és kertépítés, tervezés, váásárlás magyar 

BBC Earth 
ismeretterjesztő műsorok, 
természetfilmek                      

magyar, 
angol 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 

Spektrum Home ismeretterjesztő csatorna magyar 

Moziverzum  filmcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Muzsika Tv tradicionális és modern zenék magyar 

MTV Hungary könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 
angol 

MTV00s 
könnyűzene, zenés klipek, 
dokumentumfilmek angol 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

Mezzo komolyzene, jazz francia 

Hatoscsatorna kulturális- és magazinműsorok  magyar 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 

ATV Spirit hírműsorok magyar 

Epic Drama kosztümös sorozatok magyar 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


Készítés időpontja:       2012. november 29.            Hatályos: 2022. november 01. 
              Módosítás időpontja:                    2022. szeptember 30. 

226 
 

Duna HD nemzeti főadó magyar 

Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL KLUB HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

SuperTv2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Moziverzum HD filmcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 
National Geograpich 
Channel HD természetfilmek magyar 

Nat Geo Wild HD természetfilmek angol 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

History HD történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek 
magyar, 
angol 

The Fishing & Hunting HD horgászat és vadászat magyar 

M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Film+ HD filmek magyar 

Cool HD filmcsatorna magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

Atv Spirit HD hírműsorok magyar 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

Bloomberg Tv hírcsatorna, üzleti és pénzügyi hírek angol 

CNN hírek angol 

Deutsche Welle hírcsatorna angol/német 

TVE hírek, sport, filmek, magazinműsorok spanyol 

RTL hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Sat.1 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok német 

Pro7 hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 

Rai Uno hírek, sport, filmek, magazinműsorok olasz 

ProTV International hírek, sport, filmek, magazinműsorok román 

CCTV-4 hírek, sport, filmek, magazinműsorok kínai 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

Dikh Tv zene, szórakozás, kultúra, magazinok, reality magyar 

Film Box Extra HD filmcsatorna magyar 

SuperOne Hd felnőtteknek magyar 

HBO mozicsatorna magyar 

HBO 2 mozicsatorna magyar 

HBO 3 mozicsatorna magyar 

Cinemax mozicsatorna magyar   
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Bajót, Máriahalom, Epöl, Szomor 

 
Program Jelleg Nyelv   

M1 hír és közéleti műsorok magyar 

C
sa

lá
d

i 
cs

o
m

a
g

 

M2 gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

DUNA nemzeti főadó magyar 

M4 Sport sportcsatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ közszolgálati/sportcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 

TV2 hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Klub hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Infocsatorna szolgáltatói információk magyar 

Hír TV hírek magyar 

ATV  riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Comedy Central a magyar humorcsatorna magyar 

TV2 Comedy humorcsatorna magyar 

Comedy Central Family örök klasszikusok és premier vígjátékok magyar 

TV Paprika gasztronómia magyar 

Tv2 Séf gasztrocsatorna magyar 

Fixtv HD magazinműsor fiataloknak, szám.tech. magyar 

d1 TV kulturális műsorok magyar 

PAX TV Vallási és kulturális műsorok magyar 

Eurosport 2 sportcsatorna magyar 

Eurosport sportcsatorna magyar 

Sport2 sportcsatorna magyar 

Sport1 sportcsatorna magyar 

Match4 sportcsatorna magyar 

Arena4 sportcsatorna magyar 

SuperTV2 sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTL Gold talk showk, vetélkedők magyar 

Cool TV szórakoztató műsorok magyar 

Film+ filmek magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

VIASAT3 hírek, sport, filmek, magazinműsorok magyar 

Story4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

TV4 sorozatok, szórakoztató- és magazinműsorok magyar 

RTL+ szórakoztató műsorok magyar 

Sorozat+ sorozatok magyar 

Prime nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

Mozi+ filmcsatorna tévépremierekkel közönségkedvenc filmekkel magyar 

Galaxy4 filmek, sorozatok, dokumentumfilmek magyar 

TeenNick sci-fi filmek, akciósorozatok, doku-reality műsorok magyar 

Film Café romantikus és családi filmek, komédiák magyar 
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Izaura telenovellák, sorozatok magyar 

FEM3 nőknek szóló általános szórakoztató csatorna magyar 

VIASAT6 filmsorozatok, sport, magazinműsorok magyar 

Viasat FILMViasat Film akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak 
magyar, 
angol 

Viasat2Viasat2 sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek 
magyar, 
angol 

AXN filmsorozatok magyar 

Paramount Network filmcsatorna magyar 

Zenebutik zenecsatorna magyar 

Jocky TV filmcsatorna magyar 

Da Vinci Learning ismeretterjesztő csatorna magyar 

MTV00s könnyűzene, zenés klipek, dokumentumfilmek angol 

MTV Europe könnyűzene, életmód, valóság show-k 
magyar, 
angol 

Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 

Magyar Sláger TV hagyományos magyar zenék magyar 

Nat Geo Wild természetfilmek magyar 
National Geographic 
Channel természetfilmek magyar 

The Fishing & Hunting horgászat és vadászat magyar 

Spíler 1 Sportcsatorna magyar 

Moziverzum filmcsatorna magyar 

Spíler 2 Sportcsatorna magyar 

BBC Earth ismeretterjesztő műsorok, természetfilmek                      
magyar, 
angol 

Nicktoons gyerekműsorok magyar 

Viasat History történelmi ismeretterjesztő magyar 

Viasat Explore ismeretterjesztő magyar 

HISTORY történelemi és ismeretterjesztő műsorok magyar 

Travel Channel utazási magazin magyar 

Spektrum dokumentum-, term.- és oktatófilmek magyar 

Disney Channel mesék, animációk, játékfilmek magyar 

Minimax gyermekműsorok, rajzfilmek magyar 

Cartoon Network rajzfilmek, régi amerikai filmek magyar 

Nickelodeon gyerekeknek szóló szórakoztató csatorna magyar 

Lifetv egészség, életmód magyar 

TLC nőknek szóló tényszerű szórakoztató csatorna magyar 

Discovery Channel tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika magyar 

MEZZO komolyzene, jazz francia 

JimJam gyerekcsatorna magyar 

Ducktv gyermekműsorok, rajzfilmek - 

TV2 Kids a mesék új birodalma legkisebbek számára magyar 

Nick JR. gyerekeknek szóló csatorna 
magyar, 
angol 

Boomerang rajzfilmek magy. / ang. 

M1 HD hír és közéleti műsorok magyar 

M2 HD gyermek és ifjúsági műsorok magyar 

Duna HD nemzeti főadó magyar 
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M4 Sport HD sportcsatorna magyar 

M5 HD közszolgálati csatorna magyar 

Duna World/M4 Sport+ HD általános közszolgálati csatorna magyar 

Viasat Nature HD természet- és ismeretterjesztőfilmek 
magyar, 
angol 

Viasat History HD történelmi ismeretterjesztő magyar 

RTL Klub HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

ATV HD riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

RTLII HD szórakoztató csatorna magyar 

SuperTV2 HD sorozatok, filmek, magazinműsorok magyar 

Film+ HD filmek magyar 

Cool TV HD szórakoztató műsorok magyar 

Nat Geo HD természetfilmek magyar 

TV2 HD hírek, riportok, filmek, magazinműsorok magyar 

Spíler 1 HD Sportcsatorna magyar 

Spíler 2 HD Sportcsatorna magyar 

Arena4 HD sportcsatorna magyar 

Match4 HD sportcsatorna magyar 

Sport1 HD sportcsatorna magyar 

Eurosport HD sportcsatorna magyar 

Eurosport 2 HD sportcsatorna magyar 

Jocky TV HD filmcsatorna magyar 

HBO mozicsatorna magyar 

HBO 2 mozicsatorna magyar 

HBO3 mozicsatorna magyar 

Cinemax mozicsatorna magyar 

Cinemax 2 mozicsatorna magyar 

Film Box Extra HD mozicsatorna magyar 
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