
Családi titkok ismételt részei 
 

Rész  Cím     Vetítés dátuma 

 1, Iszik az anyám!        2012. december 3. hétfő 19:30 - 20:30 

 2,  Gyereket akarok!               2013. március 14. csütörtök 19:55 - 20:50 

 3,  A bigámista         2012. december 5. szerda 19:25 - 20:30 

 4,  Amnézia         2012. december 6. csütörtök 19:30 - 20:25 

 5,  Párcsere                 2012. december 10. hétfő 19:30 - 20:30 

 6,  Bőrszín                2012. december 11. kedd 19:25 - 20:25 

 7,  Megzsarolt szerelem    2012. december 12. szerda 19:25 - 20:30 

 8,  Soma                2013. március 21. csütörtök 20:00 - 21:00 

 9,  Patchworkfamily         2012. december 17. hétfő 19:30 - 20:30 

10, Meleg férj       2013. április 18. csütörtök 20:00 - 20:55 

11, Mostoha       2013. április 11. csütörtök 19:55 - 21:00 

12, Vakrandi       2012. december 20. csütörtök 19:20 - 20:25 

13,  A tanárnő     2013. január 2. 

14, Riválisok      2013. május 28. kedd 20:05 - 21:00 

15, Két apa      2013. május 9. csütörtök 20:05 - 21:05 

16, Kincskeresés     2013. május 16. csütörtök 20:05 - 21:00 

17, Az eldobott gyermek 2013. január 9. szerda 19:20 - 20:20 

18, A sztriptíztáncos    2013. május 30. csütörtök 20:05 - 21:00 

19, Örökség     2013. január 10. csütörtök 20:05 - 21:00 

20, Ismeretlen hódoló    2013. június 27. csütörtök 20:00 - 20:55 



21, Fiatal feleség   2013. június 13. csütörtök 20:00 - 21:00 

22, Meleg a fiam!  2013. június 20. csütörtök 20:00 - 21:00 

23-25 résznek a címéről nincs adat 

26, Nehéz válás  2013. június 6. csütörtök 20:00 - 21:00 

27, Edző    2013. július 3. szerda 19:55 - 20:55 

Innentől ameddig meg nem változtatják a tv2 szerdánként ismétel 
egy-egy részt! A többi napokon folytatésban adja a részeket! Az 
elkövetkezendő részek számai és címe innen követhető: 

http://tvmusor.hu/  

Az epozódlistát itt találjátok: 

http://port.hu/csaladi_titkok/pls/fi/films.episode_list?i_film_id=1381
62&i_season=-1 

A részekkel való kérésekkel kapcsolatban a következő képpen 
keressetek rá: 

Az epozódlistán kattintsatok a részbe amit szeretnétek, majd 
másoljátok ki: PL: Csaladititkok vakrandi 

Ezt illeszétek be a google keresőbe, majd előzetesben nézzétek meg, 
hogy ezt a részt kérnétek! 

CSALÁDI TITKOK / Családi Titkok: Vakrandi - ma 19:30 / tv2.hu / TV2 
tv2.hu/.../csaladi_titkok/120124_csaladi_titkok_vakrandi_-_ma_1930.ht...  

Ezt követően válasszátok az animare.hu-s találatot ebben az 
esetben: 

Családi Titkok Vakrandi TV2 TV műsor 2012. december 20. 19:20 
tv.animare.hu/tvmusor.aspx?id...s=  

és innen másoljátok ki a címet és a dátumot! 

2012. december 20. csütörtök 19:20 - 20:25 Családi Titkok Vakrandi 



 

 

Fontos tudni: 

A május elötti feltvételek csak részben sikerültek! Vannak köztük 
hanghibás felvételek, kimaradt illetve hiányos részek esetleg még 
hanghibával is fűszerezve! A részek december 17-től kerültek 
felvételre, feltöltve visszamenőleg április 5-ig lettek! Mivel 
észrevettem, hogy ismétlik, leálltam a visszamenőleges 
feltöltésekkel, gondoltam hátha ismét vetítik és most már hibátlan 
felvétel fog készülni! 

Ezért amelyik részt várhatóan pár hét múlva ismétlik, nem 
szeretném feltölteni! A napokban szereztem róla tudomást, hogy 
egyenlőre szerdán ismétlik a részeket! Ezért megkérek mindenkit, 
hogy aki jóval régebbi részeket szeretne visszanézni, az kisérje 
figyelemmel a szerdai ismétést! 

Azok számára akik lényegesen később találnának rá a 
sorozatlistára, és visszamenőleg már nem tudják megnézni, hogy 
hányadik részt adták, azoknak leírom, hogy 2013.07.03 szerdán a 
27. részt ismételték aminek a címe: edző! 2013.07.04-én a 117. részt 
adták aminek a címe: Bűnös játszma! Minden héten a hétköznapi 
ünnepek kívételével 5 részt vetítenek, ebből a szerdai az ismétlés! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


