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l. A munkacsoport neve, tevékenysége, szerkezete 

1. A munkacsoport neve: Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szövetség 

Kommunikációs Csoport 

Címe: 6720 Szeged Moszkvai krt. 12 - 18 

Telefonszáma: +36 30 621 0012 

                           +36 30 533 2546 

E-mail címe: sajto@csmpszsz.hu,  csm.polgaror.sajto@gmail.com 

2. A csoport alapítója: Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége elnöksége 

A csoport felügyeleti szerve: Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége elnöksége 

3. A csoport besorolása 

A feladat ellátásához gyakorólt funkció szerint: Részben önállóan 
mükodő szerv. Alaptevékenységét a Csongrád-Csanád Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége elnöke irányításával látja el. 

4. A csoport alaptevékenysége: 

A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szövetség és 
tagegyesületeinek népszerűsítése, a CSCSMPSZSZ online felületeinek 
szerkesztése. Toborzó és marketing tevékenység. Sajtóanyagok 
készítése. A polgárőrség tevékenységeinek bemutatása, azokról a 
nyilvánosság tájékoztatása. 

5. A csoport működési területe: 

Fő működési területe Csongrád-Csanád megye, illetve minden egyéb 
terület, ahol a megyei polgárőrök tevékenykednek. (OPSZ rendezvények, 
együttműködő szervek rendezvényei, bajtársi szövetségek rendezvényei, 
egyéb) 

6. Az alap és kisegítő tevékenység forrásai: 

mailto:sajto@csmpszsz.hu


• Fenntartói támogatás (CSCSMPSZSZ) 

• Pályázati forrás 

Il. A csoport szervezeti felépítése   
1 Sajtóreferens 

2. Sajtóreferens-helyettes 

3. Szerkesztők 

4. Járási sajtóreferensek és összekötőik 

5. Tagság 

1. Sajtóreferens 

Feladatát a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek 
Szövetsége 

Szervezeti Működési Szabályzata határozza meg  (SZMSZ 77.pontja) 

2. Sajtóreferens-helyettes 

Személyét a mindenkori sajtóreferens határozza meg a 
CSCSMPSZSZ elnökének jóváhagyásával. Tevékenységét és jogkörét az 
MSZ 3 pontja szabályozza. 

3. Szerkesztők - Azok a személyek, akik a www.csmpszsz.hu weboldalt 
szerkesztik és CSCSMPSZSZ facebook oldalára is feltöltik. Cikkeket 
eseményleírásokat készítenek és a mások által elküldött anyagokat 
átnézik, szükség esetén helyesírásilag, tartalmilag, szakmailag, 
formailag javítják azokat. 

4. Járási sajtóreferensek és összekötőik - Feladatuk a járásukban történt 
főbb eseményekről beszámoló készítése, a járásban működő 
egyesületek képviselőivel való kapcsolattartás, azok ösztönzése 
tevékenységük bemutatására a megyei szövetség honlapján és a nagy 
nyilvánosság felé. 

5. Tagság — Saját egyesülete eseményeiről beszámolókat Ír, illetve képi 
anyagot készít, melyeket továbbít a szerkesztők vagy a sajtóreferens felé. 
Az egyesületek facebook oldalán kisebb történéseket is bemutatnak a nagy 
nyilvánosság felé  

A csoport tagja lehet minden olyan személy, aki polgárőr igazolvánnyal 
rendelkezik és írásban jelentkezik a csoportba, illetve olyan külsős személy, 
aki tevékenységével érdemben hozzá kíván járulni az 1./4. pontban 
megfogalmazottakhoz A csoport tagság megszünik 



• a csoporttag írásos kérelme alapján 

• etikailag kifogásolható viselkedése miatt - a tagság minimum 

50 0/0+1 fő döntése alapján - a tag kizárásra kerül 

• tartós inaktivitás miatt 

Ill. A csoport vezetősége 

1. A csoport vezetője 

A csoport élén a mindenkori sajtóreferens áll, aki a csoport ügyeiben 
önállóan és egyéni felelősséggel dönt. A csoport vezetője 
tevékenységében a csoport tagságára támaszkodik.  

A sajtóreferenshelyettes a sajtóreferens távollétében az átruházott 
jogkörön, valamint az MSZ-ban meghatározott kereteken belül teljes 
felelősséggel jár el a csoport ügyeiben, és önállóan dönt a hozzá tartozó 
csoport irányításában. 

2. A csoport képviselete 

A csoport képviseletét a külső szervek felé a sajtóreferens CSCSMPSZSZszel 
együttműködve látja el. Ezt a jogkörét eseti meghatalmazással 
átruházhatja. A csoport tagjai csak olyan keretek között folytathatnak 
tárgyalásokat, amely ügyekben döntési joguk van. A dontési jog hiányában 
csak a döntési joggal rendelkező felettes külön megbízása alapján lehet 
eljárni. 

3. Az aláírás rendje 

A csoport nevében a csoporton belül aláírásra a sajtóreferens, 
akadályoztatása esetén a sajtóreferens-helyettes jogosult, valamint azok a 
személyek, akiket feladatuknál fogva a sajtóreferens felruház aláírási joggal 
az egyes ügyekben. 

IV. Szabályalkotási tevékenység 

1. Szabályalkotás rendje 

A csoportot érintő rendelkezéseket a csoport vezetője (sajtóreferense) és 
helyettese dolgozzák ki, kikérve a csoporttagok véleményét, javaslatait. 



A rendelkezések a sajtóreferens, esetileg az illetékes felügyeleti szerv 
jóváhagyása után kerülhetnek kiadásra. 

A rendelkezések a csoport alapelveitől, szabályozásától nem térhetnek 

A csoport rendelkezései: 

• szabályok: a csoportra vonatkozó általános érvényü és kötelező előírások 

• utasítások: a csoport egészét, tevékenységét átfogóan meghatározó, 
hosszabb időre vonatkozó általános jellegü intézkedések 

2. A szabályalkotási jogkör meghatározása 

Szabályzatok, utasítások kiadására a sajtóreferens és helyettese az 
alábbiak szerint jogosult. 

Sajtóreferens: 

• Működési Szabályzat 

• Eszkozhasználati szabályzat 

• Online felületek használati szabályzata 

Sajtóreferens-helyettes: 

• Ötletbörze lebonyolítási rendjének szabályzata 

V. A csoport programja 

2. Jövőkép megfogalmazása 

• Egy olyan közösség müködése a megyében, amely fontosnak tartja a 
polgárőr tevékenységet, annak népszerűsítése érdekében érdemi 

munkát végez. Azonosulni tud az "Együtt egymásért” célkitűzés elvével. 

• Rendszeres oktatások szervezésével lehetőséget biztosítani a 
fejlődésre azok számára, akik aktívan részt kívánnak venni a 
kommunikációban 

• Az online felületek folyamatos fejlesztése 



• A minőségi munkához szükséges eszkoztár bővítése, azok 
használatának elsajátĺtása 

2. A csoport célkitűzése 

A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 
tevékenységek kommunikálásának fejlesztése (nem csak a sajtóban, hanem 
az egyesületek között is). Széles körben megismertetni a nyilvánossággal a 
megyében szolgálatot teljesítő polgárőrok munkáját, tevékenységét. 

Oktatások szervezésével lehetőséget biztosítani azok számára, akik 
aktívan részt vesznek a kommunikációban (Polgárőr Kommunikációs    
Fórurn keretében) 

3. A csoport küldetésnyilatkozata, átfogó célja 

A csoport célkitűzése a folyamatos minőségi hírszolgáltatás, amely a 
polgárőrség érdekeit szolgálja. Az információkhoz (online és 
nyomtatott sajtó) való hozzáférés biztosítása minden olyan 
személynek, aki bele szeretne látni a polgárőrök tevékenységébe. A 
csoport munkájának vonzóvá tétele, új tagok toborzása. 

4. Prioritások meghatározása 

• minőségfejlesztés 

• információ és kommunikáció infrastruktúra kialakítása 

• hatékony médiacsapat szervezése 

 

 

• versenyképes videók készítése 

• olvasottság növelése 

• toborzás 

• marketing 

• pénzügyi források növelése 

•  

A kommunikációs működési szabályzat hatálya kiterjed a Csongrád-Csanád 
megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tagegyesületeire is. 



Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az elnökség 2020. 03. 10. ülésén, az E 
/ 15 / 2020.03.10. számú határozatával fogadta el. Hatályba lép 2020.03.11. 

A Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezete Szövetsége 
Kommunikációs Csoport Működési Szabályzata a CSCSMPSZSZ — 
működési szabályzat mellékletét képezi és azzal együtt kell kezelni. 

Szeged 2020 02. 22. 

 

    Batiz István                                                             Magyari Béla  

    Elnök                                            Tiszteletbeli elnök, sajtóreferens 
  


