
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Muravidéki Magyar Rádiónak 

a Muzsikaszó, jókívánság című műsorra vonatkozó 

 

S Z A B Á L Y Z A T A 

 

 

Jelen Szabályzat a Muravidéki Magyar Rádióban vasárnaponként 14.00 órakor 

műsoron lévő Muzsikaszó, jókívánság (közismertebb nevén Szívküldi) című 

kívánságműsor szerkesztésére vonatkozik, és abból a célból íródott, hogy 

kiküszöböljük a visszaéléseket, amelyekre az elmúlt időszakban többször is 

felfigyeltünk.  

 

1. A Muzsikaszó, jókívánság című műsorban az üzenetek megjelentetése 

ingyenes. Üzenetet az MMR honlapján lévő űrlapon lehet leadni, vagy 

személyesen az MMR titkárságán ügyfélfogadási időben (8:30–15:00) 

2. Egy vasárnap 40 üzenet (kb. 2,5 óra) sugárzását szavatoljuk. Ebből 

legkevesebb 20 helyet a muravidéki hallgatók számára tartunk fenn.   

3. Üzeneteket kizárólag 

• születésnap, 

• névnap, 

• házasságkötés,  

• házassági évforduló vagy 

• nyugdíjba vonulás 

alkalmából áll módunkban megjelentetni. Nem veszünk figyelembe 

elhalálozási évforduló alkalmából leadott vagy például valakinek szép 

vasárnap délutánt kívánó üzenetet. 

 



4. Csak a hiánytalanul kitöltött űrlapot lehet elküldeni. Az üzenet szövegét egyes 

vagy többes szám 3. személyben kérjük megfogalmazni. Az űrlap 5 perc után 

aktiválódik újra. 

5. Az üzenet leadási határideje a megjelenés vasárnapját megelőző csütörtök 

20.00 óra. 

6. Kizárólag az MMR zenetárában fellelhető zeneszámot áll módunkban 

beszerkeszteni. Sem hozott (vagy elektronikus úton küldött), sem letöltött 

zeneszám lejátszását nem tudjuk teljesíteni. 

7. Egy üzenethez kizárólag egy zeneszámot áll módunkban megjelentetni. 

Amennyiben valaki több zeneszámot ír az űrlapra, minden esetben az elsőt 

szerkesztjük be. Amennyiben ez nincs meg a zenetárunkban, akkor a 

másodikat, és így tovább. 

8. Az üzenet szövegében idézeteket nem áll módunkban megjelentetni. 

9. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az üzenetküldők visszaélnek az ingyenes 

közzététellel, és például a család mindegyik tagja nevében külön-külön adnak 

fel üzenetet, ezt minden egyeztetés nélkül egy üzenetté szerkesztjük, és a 

leadott zeneszámok közül saját megítélésünk szerint egyet kiválasztunk. 

Ugyanígy teszünk, ha „körbeüzengetést” tapasztalunk.  

 

E Szabályzat a megjelenés napján lép életbe, és március 6-tól alkalmazzuk.  

  

Minden további szerkesztés jogát fenntartjuk! 

 

 

Lendva, 2017. november 28. 

 

 

 

             Végi József s.k. 

             Felelős szerkesztő 

 


