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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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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 

Duna World általános közszolgálati csatorna magyar 

kábelinfó helyi műsorcsatorna magyar 

M5 közszolgálati csatorna magyar 
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   

Digi world hír- és kulturális műsorok magyar   

RTLII szórakoztató csatorna magyar   

Digi Animal World természetfilmek, álatvilág magyar   

Digi Life életvitellel kapcsolatos műsorok magyar   

H!t Music Channel az elmúlt 50 év legnagyobb slágerei magyar   

Digi Sport 2 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  

Digi Sport 1 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   
Music Channel Zenecsatorna 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   
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A kábeltelevízió szolgáltatás keretében elérhető simulcast 
csatornakiosztások 
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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 
M5 HD közszolgálati csatorna magyar 
Duna World HD általános 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 
Humor+ humorcsatorna magyar 
Lichi gasztronómia magyar 
Prime Csajban nagy! Egésznapos szórakozás nőknek magyar 
AXN filmsorozatok magyar 
Sony Movie Channel akciódús sorozatok, doku-reality filmek férfiaknak magyar, angol 
Sony Max sorozatok, titkok, misztériumok hölgyeknek magyar, angol 
Digi Sport 1 HD sportcsatorna magyar 
Digi Sport 2 HD sportcsatorna magyar 
Digi Sport 3 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 
Music Channel HD könnyűzene magyar 
Digi Animal World HD természetfilmek, álatvilág magyar, román 
Digi World HD történelem, utazás, tudomány és technológia magyar 
Digi Life HD életvitellel kapcsolatos műsorok 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 
RTL Hírek, sport, filmek, magazinműsorok német 
Deutsche  Wella hírcsatorna német/angol 
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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 
VH1 Europe 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 
H!T Music Channel könnyűzene magyar 
Muzsika TV tradicionális és modern zenék magyar 
Nicktoons rajzfilmek magyar 

 


