Digitális DVB-C Csatornakínálat BWTV (Bükkaranyos és Ládbesenyő)
M1 HD (magyar
közszolgálati csatorna

nyelvű)

M5 HD (magyar nyelvű)
oktatási- ismeretterjesztő,
kulturális csatorna

Az M1, a Magyar Televízió 1-es számú csatornája.
Műsorai híreket, közérdekű információkat és
szórakoztató műsorokat szolgáltatnak a nézőknek.

Közszolgálati
csatorna,
melyen
oktatási,
ismeretterjesztő és kulturális műsorokat láthatunk.

M2 HD (magyar nyelvű)
közszolgálati csatorna

Hír TV (magyar nyelvű)
hír csatorna

Az M2, a Magyar Televízió második csatornája. A
Magyar Televízió M1 adóját egészíti ki, napi 24 órás
műsorfolyammal. A csatorna sajátos módon analóg
földi műsorszórással nem fogható.

A Hír TV Magyarország első hírszolgáltató televíziója.
Független és tárgyilagos híreket közlő, vita-, háttérés elemző műsorokat kínáló csatorna. Műsoraikban
a tények közlésére, a közéleti személyiségek és
szakértők
álláspontjainak
bemutatására
szorítkoznak, teret adva nézőiknek, hogy önálló
véleményüket kialakíthassák.

Duna TV HD (magyar nyelvű)
közszolgálati csatorna
A magyar nyelvű kulturális csatorna, belföld és
külföld vonatkozásában kulturális, gazdasági, sport,
életmód, bulvár, tudomány és a szórakozás
vonatkozásában kínál hasznos időtöltést a
nézőknek.

M4 Sport HD (magyar nyelvű)
sport csatorna
Ezen a csatornán láthatók a 16 kiemelt magyar
sportág
eseményei,
továbbá
nemzetközi
sportesemények, kiemelkedő magyar sportolóink
bemutatása, versenyeik, bajnokságaik közvetítése.
Mindez saját gyártású műsorokat is magába foglal.
Az M4 Sport nagyjából 10 óra élő sportközvetítést
szolgáltat naponta.

Duna World (magyar nyelvű)
közszolgálati csatorna
Értéket és hagyományt közvetítő közszolgálati
műsorokat közvetít a Duna World csatorna,
amelynek elsődleges célja a tengerentúli és a
Kárpát-medencében élő magyarság tájékoztatása,
igényes szórakoztatása. A nézők a korábbinál sokkal
bővebb áttekintést kapnak a magyar közszolgálati
csatornák (DunaTV, m1, m2) közéleti, szórakoztató,
ismeretterjesztő
és
kulturális
műsorainak
válogatásából.

M4 Sport + HD (magyar nyelvű)
sport csatorna
A Duna World és az M4 Sport+ osztott
műsoridőben, egyazon erőforrás használatával
működik. Az M4 Sport+ műsorideje: szombaton és
vasárnap napi 8 óra, 14.00 órától 22.00 óráig

ATV (magyar nyelvű)
hír csatorna
Az ATV az első magyar magán TV csatorna.
Meghatározó eleme a hír és közélet.
Hétköznapokon ez képezi a fő műsoridő gerincét,
amit az ATV ismert „médiaszemélyiségekkel” valósít
meg. A hétvégi struktúrában helyet kapnak
szórakoztató
műsorok,
családi
filmek,
életmódmagazinok, női műsorok, keresztény
adások.

TV2 (magyar nyelvű)
kereskedelmi csatorna
A TV2 Magyarország egyik országosan sugárzó
kereskedelmi televízió csatornája. Magazinműsorok,
hírek, filmek, sorozatok, vetélkedők, valóságshow-k,
szórakoztató műsorok tárháza.

RTL Klub (magyar nyelvű)
kereskedelmi csatorna
Az RTL Klub kereskedelmi televíziós csatorna, a
magyar televíziós piac és a hazai filmgyártás egyik
legjelentősebb résztvevője. Magazinműsorok, hírek,
filmek, sorozatok, vetélkedők, valóságshowk,
szórakoztató műsorok tárháza.

RTL II (magyar nyelvű)
kereskedelmi csatorna
Az új csatorna műsorkínálatában a saját készítésű
műsorok mellett több sorozatot, telenovellát és napi
valóságshow –t is fog sugározni. Itt kerül sugárzásra
a már sokak által ismert és kedvelt Szombat esti láz,
Forró nyomon, Legyen Ön is milliomos, Heti Hetes,
Jóbarátok, Egy rém rendes család stb…
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Bonum TV (magyar nyelvű)
vallási csatorna

Sorozat+ (magyar nyelvű)
tévésorozatok csatornája

A Bonum TV magyar nyelvű katolikus televízióadó,
amely, élőben közvetíti a vatikáni, pápai
eseményeket magyar nyelvű szinkronnal. A
televízió többnyire a szerzetesrendekkel áll partneri
kapcsolatban.

A Sorozat+ a sorozatfüggők csatornája, azoknak
készül, akik nem élhetnek folytatás nélkül. A
felmérések szerint a sorozat csatornák tipikusan a
hölgynézőket ültetik le a készülékek elé, de a
Sorozat+ kínálatában minden családtag találhat
kedvére való műsorokat.

MiskolcTV
(magyar
nyelvű)
hírcsatorna/kulturális csatorna

Story4 (magyar nyelvű)
kereskedelmi csatorna

(csak Bükkaranyoson)

Miskolci helyi híreken kívül változatos programokat
kínál nézőinek a csatorna. Kínálatában hírek,
politika, kulturális magazin, sport, horgászat is
megtalálható.

Digi World HD (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna
Tudománnyal,
technológiával,
csillagászattal,
történelemmel és utazással kapcsolatos műsorokat
sugárzó csatorna HD minőségben.

DIGI sport1 HD (magyar nyelvű) s
port csatorna
A DIGI Sport profiljában a labdarúgásé a főszerep. A
foci mellett más sportágak is szerepet kapnak,
amelyeket már HD minőségben élvezhet.

Cool (magyar nyelvű)
film csatorna
A Cool TV egy magyar kereskedelmi televíziós
csatorna. Egy folyamatosan megújuló, dinamikusan
fejlődő csatorna, mely főként ismert sorozatokat, új
filmeket, zenét, élő show-kat, magazinokat kínál, de
nem mellőzi az olyan műsorokat sem, melyek
érzelmeket váltanak ki, vagy épp provokálnak.

Film+ (magyar nyelvű)
film csatorna
A Film+ egy 24 órás televíziós csatorna színvonalas
akció-, horror- és sci-fi filmekkel, valamint
hollywoodi sikerprodukciókkal. A Film+ -on
mindenki megtalálja a kedvére való filmet, hiszen az
akciófilmtől a sci-fi-ig, a vígjátékoktól a drámán
keresztül a pergő bűnügyi filmekig, a
kalandfilmektől a horrorig minden műfaj helyet kap
a csatorna műsorán.

A STORY4 a magyar és külföldi sztárokra,
hírességekre, pletykákra fókuszáló műsorokat
sugároz napi 18 órában. A csatornán sorozatok,
tévéjátékok, családi filmek és különböző show
műsorok futnak, egy részük saját készítésű, a többi
külföldről átvett.

Paramount Network (magyar
nyelvű) film csatorna
Csúcsfilmek, a legnagyobb csillagokkal és minőségi
sorozatok a Paramount Network-ön! A filmcsatorna
a Paramount filmstúdió alkotásait kínálja.

NAT Geo (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna
A csatorna célja a földrajzi ismeretek gyarapítása és
szélesebb körben való terjesztése, a világ
kultúráinak.
„Hétfőnként
a
történelmi
visszaemlékezések kerülnek előtérbe, kedden
megismerhetik a természet pusztító erejét.
Szerdánként építkezünk, a csütörtököt a vadonban
töltjük, péntekenként rejtélyes bűnesetek nyomába
eredünk.”

Nat Geo WILD (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna
A Nat Geo Wild egy természettudomány témájú
csatorna. Szemtanúi lehetünk a valaha filmre vett
vadvilági találkozásoknak! A Nat Geo Wild, hűen
hírnevéhez, bolygónk természetes élőhelyeinek és
azok lakóinak hiteles és látványos bemutatását
tartja legfontosabb küldetésének.
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History Europe (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna

Disney Channel (magyar nyelvű)
Gyermekcsatorna

A History Channel történelmi utazásra
repíti a nézőket, megkapó, izgalmas és sokszor
meglepő módon köti össze modern világunkat
történelmi gyökereivel. Minőségi műsorai vitatnak
múltbéli megállapításokat, jól ismert és eddig rejtve
maradt kalandokat mesélnek el.

A Disney Csatorna két
megkülönböztetett
korcsoportot céloz meg: a 2-5 éveseket, illetve a 614
éveseket és szüleiket, lenyűgöző programösszeállítást kínálva nekik.

SuperTV2 (magyar nyelvű)
kereskedelmi csatorna
A dinamikusan fejlődő általános szórakoztató
csatorna. Hétköznap esténként kizárólag a
SuperTV2-n látható a Jóban Rosszban című napi
sorozat, az Édes Élet legújabb részei, valamint a
Star Academy élő kísérőműsorai is.

DIGI sport2 HD (magyar nyelvű)
sport csatorna
A
tévécsatorna
elindulásával
még
több
sportesemény, ilyen a női és a férfi kézilabda, a
Bajnokok Ligája debütált a DIGI Sport 2 HD-n.

Fishing & Hunting (magyar nyelvű)
horgász- és vadászcsatorna
A Fishing & Hunting csatornán naponta cserkészheti
be a horgászattal, vadászattal, természetvédelemmel és utazással kapcsolatos műsorokat.

Nickelodeon (magyar)
Gyermekcsatorna
A kifejezetten gyerekeknek szóló csatorna
erőszakmentes szórakozást nyújt a 4-14 éves
korosztály számára. Változatos műsorokkal, játékos,
kreatív és inspiráló tartalmakkal kötjük le a gyerekek
figyelmét, akik szórakozás közben ismerhetik meg a
világot és tanulhatnak. A kicsik széles
műsorpalettáról választhatják ki a kedvenc
rajzfilmjeiket és sorozataikat.

Nick Jr. (magyar nyelvű)
mesecsatorna
A Nick JR az óvodás gyerekeket készíti fel a kisiskolás
évekre. A csatorna legfőbb célja, hogy
erőszakmentes tanító jellegű tartalmat nyújtson
kreatív és játékos formában már magyar nyelven is.

Zenebutik (magyar nyelvű)
hazai zene csatorna
A Zenebutik könnyed kikapcsolódást biztosít a
legnépszerűbb hazai előadók és a világ legismertebb
zenészeinek közreműködésével. Zenei kínálatában
helyet kap magyar és nemzetközi pop, rock,
mulatós, valamint a tánczene is

Muzsika TV (magyar nyelvű)
hazai zene csatorna
A tradicionális és modern zenék, a mulatós,
lakodalmas, operett, tánc és diszkó zene képviselői
24 órában szórakoztatják a közönséget.

TeenNick (magyar nyelvű)
szórakoztató csatorna
Az elsősorban 12-16 éves tiniknek
szóló új csatorna a márka legjobb, felhőtlenül
szórakoztató élőszereplős vígjáték- és tini
drámasorozataival köti le a tinédzsereket.
A TeenNick programja kifejezetten támogatja a
testvérekkel, illetve szülőkkel közös tévénézést.

SuperOne (angol nyelvű)
felnőtt csatorna
Erotikus tartalmú felnőtt csatorna. Éjszaka 23.0005.00 között.

Izaura Tv (magyar nyelvű)
tévésorozatok csatornája
Az Izaura TV a TV2 Csoport nagyszabású
portfóliófejlesztésének részeként, a romantikus
sorozatok
rajongóinak
kedveskedik
tévépremierekkel és népszerű sorozatsztárokkal.
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FEM3 (magyar nyelvű)
film csatorna

Magyar Sláger TV (magyar nyelvű)
hazai zene csatorna

A FEM3 utat tör azokhoz az életvidám, szenvedélyes
nőkhöz, akik szívesen kapcsolnak egy olyan életmód
csatornára, ahol a változatos programstruktúra
alappilléreit a trendi reality-k, dokumentumfilmek,
és a saját gyártású műsorok adják.

A mulatós, lakodalmas, tánc és diszkó zene
képviselői szórakoztatják a közönséget.

Mozi+ (magyar nyelvű)
film csatorna

Napi 24 órában sugárzott televíziós műsor, amely
elsősorban sportesemények élő közvetítéseiből,
felvételeiből, és azokhoz kapcsolódó programokból
áll.

A TV2 Csoport vadonatúj filmcsatornája, a Mozi+ az
egész családnak nyújt szórakozást tévépremierekkel
és közönségkedvenc filmekkel, a nap 24 órájában. A
nagy amerikai filmstúdiókkal kötött hosszú távú
szerződéseknek köszönhetően közkedvelt és
színvonalas tartalmakat kínál, akár röviddel a
mozibemutató után, így nem kell éveket várni a
legnagyobb durranásokra.

Prime
(magyar
szórakoztató csatorna

nyelvű)

Az
általános
szórakoztató
csatorna
programkínálatában egyaránt megtalálhatóak a
premier és közönségkedvenc sorozatok, köztük a
legnagyobb brandek, valamint blockbuster filmek és
ismert kedvencek is feltűnnek majd a képernyőn.

Chili TV (magyar nyelvű)
főzés/receptek
Az ételkészítés csodálatos világa. Főzés, sütés,
ételek, italok, profi szakácsok és lelkes amatőrök. A
világ és Magyarország konyhája. A csatorna
műsorkínálata a magyar nézői igények alapján kerül
kialakítására, számos magyar tartalom várja a
gasztronómia szerelmeseit.

TV2 Comedy (magyar nyelvű)
film csatorna
A TV2 Comedy a TV2 csoport egyik legújabb
csatornája, ami mindig jókedvre deríti majd nézőit.
A csatorna legfőbb célja a felhőtlen szórakoztatás és
a nevettetés. Saját gyártású műsorokkal is várja
nézőit, de régi nagy kedvencekkel is találkozhatunk.

TV2 Kids (magyar nyelvű)
gyermek csatorna
A Kiwi TV a mesék birodalmába kalauzolja a 4-12
éves gyerekeket.

DIGI sport3 (magyar nyelvű)
sport csatorna

DIGI Animal World (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna
A csatorna az állat és növényvilággal, a természettel
kapcsolatos műsorokat sugároz.

DIGI Life (magyar nyelvű)
ismeretterjesztő csatorna
A Digi Life a Digi egyik ismeretterjesztő csatornája,
amely életmóddal és gasztronómiával, hobbival,
kézművességgel és orvostudománnyal kapcsolatos
műsorokat sugároz.

Music Channel (magyar nyelvű)
zenei csatorna
A csatorna klipeket és a zenei élettel összefüggő
érdekes riportokat sugároz napi huszonnégy (24)
órában. A csatorna kiemelt figyelmet fordít a
minőségi
magyar
produkciókra,
így
a
megjelenített klipek legalább 40%-a hazai.

H!T Music Channel (magyar nyelvű)
zenei csatorna
A csatorna klipeket és a zenei élettel összefüggő
érdekes riportokat sugároz napi huszonnégy (24)
órában. A csatorna a retró slágerektől kezdve
napjaink zenéit is felvonultatja.

Comedy Central (magyar nyelvű)
szórakoztató csatorna
A
Comedy
Central
maga
a humor. Az
Y generáció első számú humor márkájaként a
Comedy
Central
a
humor
műfajának
legbelemenősebb, leghangosabb nevetést kiváltó
világát kínálja a nézőknek.
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RTL Gold (magyar nyelvű)
szórakoztató csatorna
A csatornán kizárólag az RTL gyártásában készült
műsorok szerepelnek, köztük a Legyen Ön is
milliomos!, a Mónika show, a Balázs show, A Széf
korábbi évadai, illetve a csatorna egyetlen új
műsora, az Anikó #show. Az éjjeli órákban a csatorna
filmeket vetít.

RTL+ (magyar nyelvű)
szórakoztató csatorna
Az RTL+ célja, hogy műsorai között minden
korosztály megtalálja a kedvére valót. A kínálatában
szereplő műsorok zöme (mint például az Egy rém
rendes család, az Egyről a kettőre, Alf, Chuck, A
szökés, a Kész átverés! show, vagy A Császárnő) már
külön-külön is bizonyítottak és elnyerték a nézők
szeretetét, de akadnak új kedvencek is a kínálatban.

