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 Lánchíd Rádió Budapest 100.3 MHz 

 Lánchíd Rádió Balatonfüred 96.2 MHz 

 Lánchíd Rádió Dunaújváros 99.1 MHz 

 Lánchíd Rádió Győr 88.1 MHz 

 Lánchíd Rádió Keszthely 93.4 MHz 

 Lánchíd Rádió Kaposvár 97.5 MHz 

 Lánchíd Rádió Pécs 94.6 MHz 

 Lánchíd Rádió Siklós 88.6 MHz 

 Lánchíd Rádió Szeged 100.2 MHz 

 Lánchíd Rádió Székesfehérvár 106.6 MHz 

 Lánchíd Rádió Szigetvár 98.9 MHz 

 Lánchíd Rádió Szombathely 97.1 MHz 

 Lánchíd Rádió Tatabánya 107.0 MHz 

 Lánchíd Rádió Zalaegerszeg 88.3 MHz  
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A rádió profilja 

 A Lánchíd Rádió Budapest 2007. március 15-én szólalt meg regionális adóként a fővárosban  
az FM 100,3 MHz-en. 24 órás programjával a vételkörzetében élőket látja el aktuális hírekkel, 
információkkal, praktikus szolgáltatásokkal, tematikus magazinokkal és igényes zenével. Az elmúlt 
években vidéki városokban (Balatonfüred, Dunaújváros, Győr, Kaposvár, Keszthely, Pécs, Siklós, Szeged, 
Székesfehérvár, Szigetvár, Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg) is elkezdte sugárzását, az ott élőket is 
bevonva műsorába. 

 A szerkesztői koncepció lényege, hogy a hírszolgáltatás mindig friss és gyors legyen, miközben törekszik 
a sokoldalúságra, a kiegyensúlyozottságra. A nap legérdekesebb és a közérdeklődés szempontjából 
legfontosabb eseményeit, információit emeljük be a műsorba. A Lánchíd Rádió műsorrendjét úgy 
építettük fel, hogy tudósítóink élő bejelentkezésekkel minél gyorsabban tájékoztathassák a hallgatókat. 

 A riport- és portréműsorok a hírek, az információk hátterét, összefüggéseit, körülményeit tárják fel. Az 
állandó műsorelemek mellett jól felismerhető műsorsávokban olyan műsorok kaptak helyet, amelyek 
valamennyi hallgatói csoportnak segítenek a lokális értékek megismerésében, lehetővé teszik a 
hétköznapi boldoguláshoz szükséges életvezetési, jogi, gazdasági információk megszerzését és alkalmat 
kínálnak a véleménynyilvánításra is. Az interaktív rádiózás során a hallgatók közvetlen tapasztalatot 
szerezhetnek a vélemények kifejtésének és ütköztetésének demokratikus formájáról. 

 A Lánchíd Rádió a helyi hallgatók rádiója, így műsoraiban igyekszik feltárni, és nyomon követni a 
vételkörzetben élők által felvetett közérdekű témákat, információkat és problémákat. Műsorainkban 
rendszeresen beszámolunk a vételkörzetben történt közéleti eseményekről, döntésekről, 
közszolgáltatásokról, a szolgáltatásokat nyújtó intézményekről. 

 Célközönségünk  főleg a 30-59 éves korosztály, de szerepelnek azok a fiatalok, akik a hír- és 
információfogyasztás mellett a közéleti és kulturális értékek befogadására is nyitottak. Számukra külön 
műsorsávban dinamikus és korosztályi hangnemű programot készítünk. 

 A hírfolyamra épülő műsorszolgáltatásunkban a háttérműsorok a sokoldalú informálódást segítik. 
Ezekben az adásokban a kulturális, oktatási, környezetvédelmi, honismereti, esélyegyenlőségi témák 
kiemelt szerepet kapnak. Rádiónk kötelességének érzi, hogy hallgatóinkat minden közérdekű 
tömegsport és minőségi sporteseményről naprakészen tájékoztassuk. Magazinjainkban az aktuális 
sportrendezvényekről, a sportot kísérő gazdasági és közéleti jelenségekről folyamatosan beszámolunk. 

 A műsorkészítés során számítunk a civil szervezetek, a lokálpatrióta klubok  
és a közintézmények együttműködésére. A tematikus magazinokkal  
a városok gazdasági életének szereplőit is be kívánjuk  
vonni a műsorkészítésbe, alkalmat teremtünk  
a kis- és középvállalkozók tevékenységének  
megismertetésére. A Lánchíd Rádió  
tehát összességében olyan rádió- 
csatorna, ahol megjelenik 
mindaz a sokféle érték és  
érzés, amellyel hallgatóink  
lépten-nyomon találkozhatnak. 

 

Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
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Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  
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hirdetes@lanchidradio.hu   
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Vételkörzet 

 
1 Budapest 100.3 MHz 
2 Székesfehérvár 106.6 MHz 
3 Balatonfüred 96.2 MHz 
4 Győr 88.1 MHz 
5 Keszthely 93.4 MHz 
6 Zalaegerszeg 88.3 MHz  
7 Dunaújváros 99.1 MHz  
8 Tatabánya 107.0 MHz  
9 Pécs 94.6 MHz  

 

 
10 Szombathely 97.1 MHz 
11 Kaposvár 97.5 MHz  
12 Szigetvár 98.9 MHz 
13 Siklós 88.6 MHz 
14 Szeged 100.2 MHz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A rádió tagja a  
Helyi Rádiók Országos Egyesületének  
(HEROE) 

 



 

 

 
Műsorstruktúra 

Pillérek: napi aktuális műsorok, közéleti-információs magazinok 

 Hírjárat – aktuális műsorfolyam hétfőtől szombatig. Reggel, délben, délután. 
Tudósítások, riportok pergősen, világosan. Benne félóránként hírek, időjárás, közlekedés.  

 Kalauz – minden hétköznap, délelőtt (09.00 – 12.00) 
Interaktív szolgáltató magazin. Politika, gazdaság, társadalom – a mindennapok szintjén.  
Benne félóránként hírek, időjárás, sport, közlekedés. 

Színesek: rétegekhez szóló magazinok, tematikus műsorok  

Közélet, hírháttér, politika, gazdaság 

 Célszemély: politikusok civilben. 

 Csendes lépés – külpolitikai betekintés Pál Amandával. 

 Esti hídfő – „Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé.” 

 Európai polgár – Uniós magazinműsor 

 Indigó – Hat napról a hetediken: beszélgetések a hét politikai, közéleti eseményeiről. 

 Kulissza – Tények, titkok, történések: minden, ami a napi hírek mögött van.  

 Lecsó – Fűszeres, néha csípős, de lényegre törően finom: a hallgatók gondolatainak fóruma. 

 Szabad gondolat – Vélemények társadalmi jelenségekről, közös dolgainkról egyedi hangon. 

 Szabad szombat – Mészáros József reggeli műsora hírekkel, vendégekkel 

 Szaldó – Cégügyek, adó-, munkaügyi, pályázati, hitelfelvételi tanácsok, gazdasági háttér.  

 Történelem arcai – A történelem arcai, múltidézés Pál Amandával. 

 Zöldgömb – Környezetünk színe és visszája: a természet és a jövő nemzedékének védelme.  
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Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
 
  



 

 

Műsorstruktúra 
Színesek: rétegekhez szóló magazinok, tematikus műsorok  

Kultúra, zene, sport, környezet, utazás  

 A-tól B-ig – Az élet (nagy és) érdekes. Arra való hogy alaposan körülnézzünk benne. 

 B-közép – Törzsszurkolók, sportolók, szakértők egy szektorban. 

 Boszorkányszombat – Női lélek, életérzés, nőket érintő problémák mindennapokon innen és túl. 

 Dr. Boross rendel – Egészség, kultúra, zenével színesített társalgás a hallgatókkal. 

 Etalon – Szakemberek, zenészek, színészek, újságírók, akik jelentős eredményeket értek el. 

 Hitvilág – A hit magazinja: vallásos emberek, hazai történelmi egyházak, érdekes események. 

 Horger úr – Irodalmi magazinműsor 

 Karakter – Bepillantás híres emberek, közéleti szereplők könyvtárszobájába. 

 Kettesben – Emberek, akiknek a lelke este nyílik meg: csodás történetek, beszélgetések. 

 Kilátó – Országjárás hétről hétre: a vidéki Magyarország hagyományos és új értékei. 

 Közös nevező – Vidám hangulat, hétköznapi témák, amikről az emberek beszélgetnek. 

 Kor-kapcsolás – Sportolók portréi, élettörténetek, könnyed, sztorizós előadásban. 

 Kultpresszó – Aktuális történések, évfordulók, interjúk, megfejtések. Minőségi popkultúra. 

 Lánckerék – Használtautó teszt, veterán és tuning autók, elektromos verdák, legújabb trendek. 

 Magyar tenger – Ami nekünk a Balaton: helyi programok, érdekességek, sportesemények. 

 Moziláz – Nem tudja milyen filmet válasszon? A Lánchíd rádió film és mozimagazinja. 

 Művészember  – Színészek, zenészek, festők, fotósok, szobrászok, építészek, zsenik, bölcsek. 

 Parnasszus – Művészeti panoráma írókkal, zenészekkel, színészekkel, filmesekkel.  

 Sikersztori – Kreatív vállalkozók mesélnek ötletről, pénzről, sikerről és kudarcról. 

 Szájtáti – Mit együnk, mit igyunk, miből főzzünk és miből ne, mit szedjünk és mit vegyünk. 

 Szintén zenész – Kik és hogyan készítik a legnagyobb magyar slágereket. 

 Tarsoly – Barangolás a családi fészektől a rivaldafényig, a hagyományoktól a modern kultúráig. 

 Trendelő – Zene, buli, design, kütyük, autók! A világ ne szaladjon el mellettünk! 

 Útitárs – A világ a rádióstúdióban, avagy életre kel a bédekker.  

 Ügyes-bajos – Apró-cseprő dolgainkra szakértő válaszol. 

 Visszapillantó – Válogatás a Lánchíd Rádió elmúlt heti műsoraiból. 

 Zene, zene, zene –  Határtalan, A-Oldal, Frissen csapolt. 
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Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
 
  



 
Műsorstruktúra 

  HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 

00.00-
00.30 Esti hírjárat ism. Esti hírjárat ism. Esti hírjárat ism. Esti hírjárat ism.  Esti hírjárat ism. 

00.30-
01.00 

Hitvilág  ism.  
Kulissza ism.  Kulissza ism. Kulissza ism. Kulissza ism. Közös nevező ism. 

01.00-
02.00 

Frissen csapolt ism. Hétfő Esti Hídfő ism. Szintén zenész ism.  Trendelő ism.  Határtalan ism.  Péntek Esti Hídfő 
ism. 

A-oldal    

02.00-
03.00 Etalon Best Of Útitárs ism. Szaldó ism.  Szájtáti ism.  Boszorkánysz. ism.  Európai polgár ism.  Kultpresszó ism.  

03.00-
04.00 

Macskajaj ism. B-Közép ism. 

04.00-
05.00 

Lecsó ism.          Lecsó ism.         Lecsó ism.            Lecsó ism.                Lecsó ism.          
A történelem arcai 
ism. 

Kettesben Béky ism.  

05.00-
06.00 

Kilátó ism.  Kettesben ism.  Kettesben Béky ism.        Kettesben ism.            Kettesben ism.       Kettesben ism.           A-tól B-ig  ism. 

06.00-
07.00 Visszapillantó 

07.00-
08.00 

Hitvilág 

08.00-
09.00 

Reggeli hírjárat Reggeli hírjárat Reggeli hírjárat Reggeli hírjárat Reggeli hírjárat Szabad Szombat  

09.00-
10.00 Kilátó  

Szabad gondolat 

10.00-
11.00 Tarsoly 1. rész  Indigó 

11.00-
12.00 

Kalauz Kalauz Kalauz Kalauz Kalauz 

Tarsoly 2. rész Parnasszus  

12.00-
12.30 Déli hírjárat Déli hírjárat Déli hírjárat Déli hírjárat Déli hírjárat Déli hírjárat Déli hírjárat 

12.30-
13.00 Kulissza Kulissza Kulissza  Kulissza  

 
Közös nevező   Célszemély (BNE) Közös nevező ism. 

13.00-
14.00 

Kor-kapcsolás   Szaldó   Etalon  Ügyes-bajos Magyar Tenger Zöldgömb  Ügyes-bajos ism.         

14.00-
15.00 

Csendes lépés Karakter ism. 

15.00-
16.00 

Dr. Boross  Dr. Boross  Dr. Boross  Dr. Boross  Dr. Boross  
Útitárs Sikersztori  ism.           

16.00-
16.30 Délutáni hírjárat Délutáni hírjárat Délutáni hírjárat Délutáni hírjárat Délutáni hírjárat 

16.30-
17.00 

Szájtáti  Etalon ism. 

17.00-
18.00 

B-Közép Művészember  ism.  

18.00-
18.30 

Lecsó                       Lecsó                       Lecsó                       Lecsó                       Lecsó                       

18.30-
19.00 Esti hírjárat Esti hírjárat Esti hírjárat Esti hírjárat Esti hírjárat 

Lánckerék Horger úr 

19.00-
20.00 Indigó ism. Sikersztori Trendelő Határtalan Kultpresszó Boszorkányszombat Moziláz ism.          

20.00-
21.00 

Hétfő Esti hídfő          Szintén zenész A-tól B-ig Karakter (HSZM) Péntek Esti hídfő          Kor-kapcsolás ism.  Visszapillantó ism.         

21.00-
22.00 

A történelem arcai Művészember Moziláz  Európai polgár Magyar Tenger ism.    Tarsoly 1. rész ism.  

22.00-
23.00 

Kettesben  Kettesben Béky Kettesben Kettesben    Kettesben Tarsoly 2. rész ism. 
Szabad gondolat ism.   

23.00-
24.00 Parnasszus ism. Horger úr ism. Zöldgömb ism. Lánckerék ism. Frissen csapolt Csendes lépés ism.  Boszorkányszombat 

ism. 

Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
 
  



 

 

 

Miben jó a helyi rádió?   

                  
A népesség kétharmada napi rendszerességgel hallgat rádiót, ezzel a napilapokat és az internetet 
megelőzve a második a médiumok rangsorában. Helyi rádiót a népesség egyharmada hallgat napi 
rendszerességgel, ezzel a helyi médiumok közül a rádió a leggyakrabban fogyasztott médium.  

A helyi rádiók szubjektív előnye az országos kereskedelmi csatornákkal szemben a személyesség és 
az egyediség: az emberek közelebb érzik magukhoz ezeket az adókat. A hallgatók szemében különös 
előnyük az aktualitás, a célcsoportot leginkább érintő helyi információk naprakész szállítása.  
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Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
 
  

  Ön milyen médiumot fogyaszt  
napi rendszerességgel? 

 

  Ön szerint milyen fajta 
rádiókra jellemző  

egy-egy állítás? 
 

  Önt zavarja-e  
a médiumokban 

előforduló reklám? 
(igenlő válaszok aránya) 

 
 

 
A helyi rádiók azon médiumok közé tartoznak,  

ahol a fogyasztót kevésbé zavarják a reklámok.  
A helyi rádiók hallgatói tehát az átlaghoz képest kevésbé 
reklámkerülők, a hirdetésekkel szemben befogadóbbak. 
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Hirdetésfelvétel:  
Lánchíd Rádió Kft. 1089 Budapest, Üllői út 102.  

 
Telefon: (1) 476-21-85 

hirdetes@lanchidradio.hu   
 
  

Hallgatottság 
 A Lánchíd Rádió a 10. leghallgatottabb rádió 

Magyarországon. 
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Hirdetési tarifák  
 Reklámspot 

Megjelenés reklámblokkon belül. Minimálisan rendelhető spothossz 10 mp. 

Listaár:  1.361 Ft + Áfa/mp 

Pozicionálási felár:   20% (konkrét műsorhoz, blokkhoz)  

Gyártási költség:   a spot hosszától és felhasználásától, ill. az ügyfél igényeitől függően,  
egyedi ajánlat alapján.  

Anyagleadás:  PCM WAV - 44,1 vagy 48 kHz stereo 
MP3 - 44,1 vagy 48 kHz stereo, constant bitrate 192, 224, 256, 320kbps 

 Reklámriport  
Reklámblokkon belül elhelyezett, riport formában történő megjelenés, a reklámszignált követő első 
pozícióba.  
Listaár:  1 361 Ft + Áfa/mp 

 Helyszíni kitelepülés mobilstúdióval 
Élő, vagy felvett adás sugárzása egy adott helyszínről. 

Listaár:  2 800 000 Ft + Áfa/nap 

 

 Műsortámogatás  
Megjelenés az ügyfél által választott műsorok, miniprogramok, hír- ill. információs blokkok  
(pl. időjárásjelentés, orvosmeteorológiai hírek, 
közlekedési hírek, magazin műsorok) előtt és/vagy után,  reklámszignállal elválasztva.  
Listaár:  2 000 000 Ft + Áfa/hó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


