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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2018. február-áprilisi időszakra vonatkozó rádiós
hallgatottsági adatközlése alapján a rádiózók száma továbbra is magas. 2018 áprilisáig a rádiókat
naponta 6,49 millióan, míg hetente több, mint 7,7 millióan hallgatták. Ez azt jelenti, hogy országos
szinten a 15 éves vagy idősebb lakosság csaknem 78%-a naponta, míg 92%-a hetente hallgat rádiót.

A február-áprilisi időszak mérési eredményei szerint a rádiókat naponta csaknem 6,5 millióan, míg
hetente több, mint 7,7 millióan hallgatták a legalább 15 évesek körében. Ez azt jelenti, hogy országos
szinten a 15 éves vagy idősebb lakosság 77,6%-a naponta, míg 92%-a hetente hallgat rádiót.

Országos szinten a 15 éves vagy idősebb lakosság körében egy átlagos napot alapul véve a Petőfi Rádió
(1,8 millió fő) a leghallgatottabb rádió, melyet a Kossuth Rádió (1,4 millió fővel), majd a Rádió1 követ
(1,3 millió hallgatóval). A Music FM átlag napi közönsége 638 ezer fő, a Sláger FM hallgatósága pedig

517 ezres. Az országosan félmilliós hallgatótábortól a Dankó Rádió már jócskán elmarad (397 ezer fő).
Százezernél több hallgatója van országos szinten a Retro Rádiónak (190 ezer), a Bartók Rádiónak (170
ezer) és a Lánchíd Rádiónak (118 ezer). Az Inforádió (84 ezer), a Jazzy Rádió (69 ezer) és a Klasszik Rádió
(51 ezer) több, mint ötvenezer hallgatót tudhat magáénak. A Mária Rádió 36 ezer, a Tilos Rádió 11 ezer
embert ér el naponta. A többi rádió nem éri el országosan a napi átlagos 10 ezer hallgatót.

Budapesten a 15 éves vagy idősebb lakosság 72%-a naponta, míg 91%-a heti rendszerességgel hallgat
valamilyen rádiót.

A fővárosban az átlagos napi hallgatószám tekintetében első a Sláger FM (274 ezer fő), második a
Rádió 1 (221 ezer fő), harmadik helyen áll a Music FM (189 ezer fő). 150 ezer napi hallgató körül teljesít
a Kossuth Rádió (168 ezer) és a Petőfi Rádió (143 ezer). A Retro Rádió napi elérése 59 ezer fő, az
Inforádió-é 54 ezer fő, a Jazzy Rádióé 45 ezer fő. A fővárosban legalább napi 30 ezer hallgatóhoz szól a
Bartók Rádió (35 ezer) és a Klasszik Rádió (35 ezer). A Dankó Rádió 25 ezer hallgatóhoz ér el egy átlagos
napon, 22 ezer fős budapesti táborával követi a Lánchíd Rádió. Tízezer főnél kisebb napi hallgatótábora
volt a Tilos Rádiónak (7 ezer fő) és a Mária Rádiónak (6 ezer fő).
Nem járultak hozzá eredményeik publikálásához:
Civil Rádió, Karc FM, Klubrádió, Magyar Katolikus Rádió, Rock FM 95.8, Trend FM.

