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Bevezetés 

 

A Körmendi Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) feladatait az Országos Rendőr-

főkapitányság által kiadott célkitűzések, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a 

Rendőrkapitányság munkatervében meghatározottak alapján, jó színvonalon teljesítette. A 

folyamatosan nehezedő személyi-, és technikai feltételek, a növekvő munkaterhek, az egyre több és 

egyre összetettebbé váló elvégzendő feladat ellenére törvényesen, szakszerűen, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét szem előtt tartva és megtartva, szervezetten láttuk el feladatainkat.  

A világszerte kialakult járványügyi helyzet újabb kihívások és feladatok elé állította a Körmendi 

Rendőrkapitányság állományát a 2021-es évben is. A feladatok bővülése (pl.: karanténellenőrzés, 

határellenőrzés ideiglenes visszaállítása, egyéb korlátozások ellenőrzése), a folyamatos közterületi 

rendőri jelenlét színtereinek hirtelen és drasztikus megemelkedése, valamint az ehhez kapcsolódó 

háttérfeladatok elvégzése több alkalommal gyors reagálást, szervezettséget, fegyelmet és 

rugalmasságot igényelt állományunk tagjaitól. 

Ezt erők, eszközök és feladatok átcsoportosításával, az állomány túl-szolgálataival kompenzáltuk 

olyan szinten, hogy biztosítani tudtuk az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépés feltételeit. Nagy segítség volt az alapfeladatok 

maradéktalan ellátásában a Készenléti Rendőrség, a megye többi, külső határral nem rendelkező 

rendőrkapitányságai állományának átirányítása a Körmendi Rendőrkapitányság működési területére. 

Az országhatáron jogszabályi döntés alapján a 2021-es esztendő jelentős részében hat határátlépési 

ponton ellenőrizte a Rendőrkapitányság az országunkba belépni szándékozó személyeket. 

Mindemellett a belső ellenőrzés szigorítása is javasolt mai napig az emberek biztonságérzetének 

fenntartásához, a jogellenes cselekmények számának visszaszorításához. Az illegális migránsok a 

kiépített úthálózatot, a közlekedési eszközöket kihasználva tömegesen indulhatnak útnak Nyugat-

Európába hazánkon keresztül, embercsempészek segítségével is. Emiatt a belső ellenőrzés szigorából 

nem engedhetünk. Az erősödni látszó menekültáradat megfékezésére való gyors reagálóképesség 

fenntartása is folyamatos Rendőrkapitányságunkon. 

A Körmendi Rendőrkapitányság a megye legnagyobb területű Rendőrkapitánysága, nálunk van a 

megyében a legtöbb település, köztük három város. Illetékességi területünk két járásból tevődik össze. 

Emellett szervezetünk rendelkezik az országban a legnagyobb schengeni belső határszakasszal. 2021. 

év fő célkitűzései között szerepelt a migráció elleni hatékony fellépés, az eljárások lefolytatásának 

gyorsítása, törvényes, hatékony fellépés a bűnelkövetők ellen, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása 

akciók végrehajtásával, az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében célirányos ellenőrzések 

végrehajtása, a passzív biztonsági eszközök használatának rendszeres ellenőrzése. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a családon belüli erőszakkal kapcsolatos eseményekre, az áldozattá válás megelőzése 

érdekében végrehajtható tevékenységek elvégzésére szintén nagy hangsúlyt fektettünk az értékelt 

évben. Célkitűzéseinket az állampolgárok segítségével, az önkormányzatok, a polgárőrség és egyéb 

társszervek együttműködésével teljesítettük.  

A Rendőrkapitányság feladataihoz hozzátartozik az is, hogy – mivel közlekedésrendészeti 

szempontból a szomszédos Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területe is a működési 

területünkbe tartozik, ezért – a megye területének közel 40%-át közlekedésrendészeti szempontból 

biztosítjuk és ehhez párosul még az, hogy a 8-as és 86-os számú főutak (melyek a megye 

legforgalmasabb főútjai) területünket négyfelé szelik.  

A Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. évben két ütemben átadásra került 

az  M80-as autóút (amihez hasonló mértékű beruházás évtizedek óta nem történt), és amely várhatóan 

jelentősen befolyásolni fogja a korábban kialakult közeledési szokásokat, illetve többletfeladatokat 

ró a Rendőrkapitányság személyi állományára.  

Bűnügyi szempontból tekintve a helyzetet megállapítható, hogy fő közlekedési útjainknak 

köszönhetően, továbbá az osztrák, valamint a szlovén határszakasz miatt akár több száz kilométer 

távolságból (más országokból) is hozzánk-, vagy rajtunk át vezetik az utazó bűnözést, amelyek a 

vagyon elleni bűncselekmények nagy részét teszik ki az ismerté vált bűncselekményeknek.  
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Fokozott odafigyelést igényelnek továbbá az illetékességi területünkön életvitelszerűen tartózkodó 

ukrán és román állampolgárságú munkavállalók. 

Közterületi tevékenységünk folyamatos, a közterületi állomány kiegészítésével, más szolgálati ágak 

lehetőség szerinti közterületi szolgálatra vezénylésével a településeken való jelenlétünk és az 

intézkedési mutatóink az elvárásoknak megfelelően alakultak, a közrendet és közbiztonságot a 

lakosság elvárásainak megfelelően biztosítottuk.  

Kijelenthető, hogy a Covid-19 világjárvány hatásai jelentősen befolyásolták a Rendőrkapitányság 

napi feladat-ellátását az értékelt időszak jelentős részében. 

I. A közbiztonsági helyzetnek értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a 

közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. évben 400 bűncselekmény vált ismertté, míg 2021. 

évben 417, ami az előző évhez képest 4,3%-os emelkedést jelent. Az előző évtizedben a 

bűncselekmények számában lefelé irányuló tendencia mutatható ki, ami számunkra azt jelenti, hogy 

a működési területünk bűnözéssel fenyegetettsége, illetve fertőzöttsége folyamatosan javul.  

A Vas megyében ismertté vált bűncselekmények 13,5%-át követték el 2021. évben a 

Rendőrkapitányság illetékességi területén.  

Körmend város területén 2020. évben 180 bűncselekmény vált ismertté, míg 2021. évben 150, ami 

az előző évhez képest 16,7%-os csökkenést jelent. 

A Rendőrkapitányság működési területén a rendszerváltás óta rendelkezésünkre álló statisztikai 

adatok és beszámoló anyagok alapján stabil a közbiztonság, és nagyon ritkán fordulnak elő olyan 

bűnesetek, melyek a lakosság biztonságérzetét megingatnák, negatívan befolyásolhatnák. Ez javuló 

tendencia, mivel az utolsó tizenkét év adatait tekintve (azon sorozatcsalásokat nem számítva, 

melyeket nem a Rendőrkapitányságunk működési területén követtek el, csak mi derítettük fel) 

összességében az ismertté vált bűncselekmények száma lineárisan csökkenő. A statisztikai adatok 

együttes értékelése azt mutatja, hogy a Rendőrkapitányság bűnügyi munkája elfogadható 

teljesítményt mutat.  

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Összességében a 2020. évben 108, míg a 2021. évben 125 közterületen elkövetett bűncselekmény 

vált ismertté a Rendőrkapitányság illetékességi területén, ami 15,7%-os növekedés.  

Az ismertté vált bűncselekmények 33,6%-a történt közterületen a tárgyévben.  

Körmend városában a 2020. évben 49, míg a 2021. évben 50 közterületen elkövetett bűncselekmény 

vált ismertté, ami 2%-os növekedés.  

Az ismertté vált bűncselekmények 33,3 %-a történt közterületen a tárgyévben Körmenden.  

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya Körmend 

város területén a 2020. évben 984,3, míg 2021-ben 1026,8 bűncselekmény volt. Ez a 2010. évi 2.496-

os mérőszámhoz képest a 2021-es évben jelentős csökkenést mutat, azonban a 2017-es évtől 2020-ig 

folyamatosan csökkenő tendenciával ellentétben az elmúlt évhez, azaz 2020-hoz viszonyítva 

növekedés volt látható. Az aktuális népességi adataink naprakész ismerete nélkül is vélelmezhető, 

hogy a területünk idősödő lakosságszámában is fogyás történt, ami magyarázhatja a 100.000 lakosra 

vetített bűncselekményszám minimális növekedését.) A tárgyév említett mérőszáma a megyében még 

így is a legalacsonyabb mutató. Az Őrség, a Vendvidék és Körmend térségének lakossága nagyobb 

biztonságban érezheti magát, mint a más térségekben élő emberek. Megítélésünk szerint ebben döntő 

szerepe volt a Rendőrkapitányság bűnüldöző és bűnmegelőző tevékenységének. A térség bűnözéssel 
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való fenyegetettsége, fertőzöttsége a lakosság számára a 12 év adatait tekintve érezhető javuló 

tendenciát mutat.  

1.4. Körmend város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény-kategória tekintetében a 2020. évi 56 bűncselekményhez 

képest tárgyévben 51-et regisztráltak, ami 8,9 %-os csökkenés. A nyomozás-eredményességünk a 

kiemelt bűncselekmények kategóriájában a bázisévi 52,6%-ról a mutató 64,6%-ra javult.  

Növekvő számban fejeztünk be a 2021. évben a statisztikát tekintve kiskorú veszélyeztetése, 

embercsempészés, garázdaság, lakásbetörés, rongálás bűncselekmények nyomozását, míg csökkent 

a testi sértések, rablás, lopás és jármű önkényes elvétele tárgyában befejezett nyomozások száma.  

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

A hirdetési és telefonos csalások megemelkedését észleltük, már előző években átcsoportosítottuk 

felderítő kapacitásunkat annak érdekében, hogy akár az egész országra kiterjedő és országos 

koordinációt indító sorozat bűnelkövetéseket tudjunk eredményesen realizálni. Tapasztaltuk azt, 

hogy a korábban jelentős csalásokat elkövető személyek folytatják a „szakmájukat”, illetve fiatalkorú 

munkanélküli elkövetők csalásainak emelkedő tendenciáját tapasztaltuk.  

A migrációhoz kapcsolódó bűnözéssel továbbra is számolnunk kell annak ellenére, hogy a déli 

határszakasz technikai és élő erővel történő megerősítése a központi elvárásokat teljesítette. Az 

embercsempészek folyamatosan keresik az új utakat, és újra próbálják a régieket, köztük visszatérő a 

„szentgotthárdi zsák” irányába mutató embercsempészés.  Az elkövetőket tekintve számolnunk kell 

a külföldi embercsempészekkel. 

Ugyancsak számolnunk kell főleg a Zala megyéből, illetve távolabbi megyékből is átcsapó 

utazóbűnözéssel, mely lakásbetörésekben, trükkös lopásokban, illetve időskorúak sérelmére 

megtévesztéssel elkövetett csalásokban, kifosztásokban, lopásokban ölthet testet. A bűnözést 

irányunkban kibocsátó megyékben jelen van az a masszív, kizárólag bűnözésből élő visszaeső 

bűnelkövetői kör, akik folyamatosan váltogatják autóikat, a csapatok összetételét és rajtunk keresztül 

Ausztriába, Szlovéniába is átcsapnak, valamint oda- és visszamenet nálunk is követnek el vagyon 

elleni bűncselekményeket.  

1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

A szintetikus kábítószerek okozta veszélyeztetettség és fertőzöttség megmarad, mivel még az 

eredményes büntetőeljárásaink sem szabhatnak határt azok számára, akik kizárólag ezen, illetve ebből 

élnek. Az elmúlt két év eredményeképpen a terjesztői magatartásokkal elkövetett bűncselekményeket 

sikerült minimalizálnunk, de a helyi elkövetők a cannabis alapú kábítószerhez visszanyúltak, a 

termesztés, értékesítés és fogyasztás jelenségként megmaradt, eredményes bűnmegelőző, bűnüldöző, 

felderítő tevékenység nélkül újra teret nyerhet.  

A Rendőrkapitányság működési területének bűnözéssel veszélyeztetettségét és fertőzöttségét 

tekintve, a bűnözési tendenciákat figyelembe véve a csalások számának emelkedésével, a működési 

területünkre átcsapó vagyon elleni bűncselekményeket elkövető utazóbűnözéssel, az 

embercsempészéssel és a kábítószer-bűnözés termesztői és fogyasztói elkövetésével kell számolnunk 

2022-re is.  

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A nyomozás eredményességünk az összes eljárás adatait tekintve 83,9 %, ami a 2020. évi adatokhoz 

viszonyítottan 11 százalékpontos növekedés. Tizenkét év mérőszámait tekintve ez kimagasló 

eredmény és ezt amellett értük el, hogy a bűnügyi állományunkban hiány volt, a bűnügyi állomány 

fluktuációja tovább folytatódott.  
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Nagy hangsúlyt fektettünk az egyenlő teherelosztásra, de mindemellett az alapvető képességeinket is 

meg kellett tartanunk annak érdekében, hogy az alapfeladatainkra is jusson energia, a velünk szemben 

támasztott minden követelményeknek meg tudjunk felelni.  

A Rendőrkapitányság nyomozószerveinek vezetőivel minden évben egyeztető megbeszélést tartunk 

annak érdekében, hogy az erőinket, lehetőségeinket megfelelő stratégia működtetésével a legnagyobb 

hatásfokkal tudjuk felhasználni.  

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 

Ezen kategória nyomozáseredményességét 0,7% százalékponttal javítani tudtuk 89%-ra, ami megyei 

szinten a jobbak közé tartozik. A bűnügyek nyomozásánál prioritást élveznek a közterületi 

bűncselekmények elkövetőinek mielőbbi felelősségre vonása és a nyomozások befejezése.  

2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, Körmend város területén elkövetett egyes 

kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A Körmend területén sem az előző évben, sem pedig a tárgyévben nem vált ismertté emberölés.  

Testi sértés az értékelt két évben közel azonos számban (három illetve kettő) vált ismertté, ebből 

bázisévben kettő, míg tárgyévben egy volt a súlyos testi sértés. Halált, illetve életveszélyt okozó testi 

sértés egyik évben sem történt. A testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 10%-ot csökkent 

(100%-ról 90%-ra), ezen belül a súlyos testi sértés mutatója 50%-kal, 100%-ról 50%-ra csökkent. 

Kiskorú veszélyeztetése ügy a 2020. évben nem volt, míg 2021-ben négy került befejezésre, 

nyomozáseredményessége 100%. Ezen bűncselekményekben többnyire a család- és 

gyermekvédelemmel foglalkozó önkormányzati szervek tesznek feljelentést, mutatja ezt, hogy a 

teljes családvizsgálatot magába foglaló hosszú időtartamú teljes nyomozások mintegy 70%-át 

bűncselekmény hiányában kell megszüntetnünk.  

Körmend város területén elkövetett embercsempészés miatt sem bázisévben, sem tárgyévben nem 

indult eljárás, illetve ilyen megyei hatáskörű eljárás vizsgálatával nem bíztak meg bennünket.  

Az embercsempészések még kezelhető szinten tartásában jelentős szerepet játszik a déli határszakasz 

technikai és élőerős őrzése.  

Garázdaság nyomozását bázisévben három, míg tárgyévben hét eljárásban fejeztük be. 

Nyomozáseredményességük 7,1%-kal nőtt, 89,5%-ról 96,6%-ra. A bűncselekmények számának 

növekedésben szerepet játszott a járványügyi korlátozások enyhülése. Ezen bűncselekmények esetén 

soron kívül megtettük a bizonyításhoz szükséges elsődleges nyomozási cselekményeket és minden 

szükséges esetben éltünk a személyi szabadságot korlátozó intézkedések lehetőségével (elsősorban 

előállításokkal), a közrend helyreállítása és az állampolgárok biztonságérzetének fenntartása 

érdekében. 

Terjesztői magatartással elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt indult eljárást egyik 

értékelt évben sem fejeztünk be. Reményeink alapján ennek oka lehet az előző évek kitartó 

bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenysége is.  

Folyamatosan értékeljük a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények tendenciáit és megállapítható, 

hogy a szintetikus kábítószerek elmúlt időszaki térnyerésével párhuzamosan újra jelentkezik a 

cannabis alapú kábítószerek kereskedelme, termesztése, fogyasztása.  

Vagyon elleni bűncselekményeken belül a bázisévi 39 esethez képest 26 lopás nyomozását fejeztük 

be, a nyomozáseredményesség 37,7%-ról 40,6%-ra nőtt, azaz 2,9%-os javulás mutatható ki. A 

tendencia az előző éveket tekintve erősen hullámzó. Ezen bűncselekmény-kategórián belül a 

működési területünk veszélyeztetettségét és bűnügyi fertőzöttségünk egy részét az utazóbűnözés adta.  

Személygépkocsi-lopás az értékelt évek egyikében sem volt, a gépkocsifeltörések száma háromról 

kettőre csökkent.  

A statisztikát tekintve lakásbetörés miatt elrendelt és befejezett eljárások száma 2020. évben kettő, 

míg 2021-ben három volt. Az ügyekben a nyomozásunk eredményessége 100%-ra javult.   

A lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásolni tudó rablás nyomozását bázisévben két ügyben 

fejeztük be eredményesen, míg tárgyévben ilyen bűncselekmény nem vált ismertté.  

Rongálás a 2020. évben négy, míg a 2021. évben hat eljárás került befejezésre, a 

nyomozáseredményesség 100%-ról 0%-ra esett vissza. Ezen bűncselekmények tendenciája is erősen 
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hullámzóvá vált, jobbára a 2020. évi korlátozó intézkedéseknek köszönhetően. Jellemző elkövetés a 

gépkocsik megkarcolása, megrongálása, mely mögött emberi konfliktusok állnak.  

Körmend város területén elkövetett orgazdaság bűncselekmény elkövetése miatt sem bázisévben, 

sem tárgyévben nem indult eljárás. 

Jármű önkényes elvétele miatt bázisévben egy nyomozást fejeztünk be, tárgyévben nem történt ilyen 

jellegű bűncselekmény. 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

Az elzárással sújtható szabálysértésekkel kapcsolatosan elmondható, hogy a 2021-es évben a 

Rendőrkapitányság működési területén összesen 132 esetben került sor előkészítő eljárás 

lefolytatására.  

Továbbra is legjellemzőbbek a tulajdon elleni szabálysértések: a bolti lopás, és a magánszemélyek 

sérelmére elkövetett lopás. A csalások száma jelentősen csökkent, mivel az Országos Rendőr-

Főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság állásfoglalásának megfelelően az online térben, illetőleg 

annak felhasználásával szabálysértési értéket meg nem haladó kárra elkövetett csalások miatt 

büntetőeljárás kerül elrendelésre. A működési területen elkövetett szándékos rongálások száma is 

jelentős.  

A 2021. évben a bíróság elé állítások száma tizenhét fő volt. A továbbiakban kitűzött cél az ismeretlen 

elkövetővel szemben indult eljárások nagyobb számú felderítése, s ezzel egyidejűleg az 

eredményesség javítása, bíróság elé állítások számának növelése.    

Az elzárással is sújtható szabálysértések száma 137-ről 132-re, 3,65 %-kal csökkent, a felderítési 

eredményesség 52,63%-ról 56,45 %-ra nőtt.  

A tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 98-ról 81-re, 17,35 %-kal csökkent, felderítési mutatója 

pedig 60,32 %-ről 53,57 %-ra csökkent.   

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben a közlekedésbiztonsági helyzet javult a 

2020-as évhez viszonyítottan, a személyi sérüléses balesetek száma 8 %-kal, 72-ről 66-ra csökkent. 

Ez azért is kiemelendő, mivel a bázis évnek tekinthető 2020-as évben jelentős korlátozó intézkedések 

kerültek bevezetésre, amelyek a 2021. évben már enyhítésre kerültek, és ennek ellenére a baleseti 

számok csökkentek.  

A számokat elemezve megállapítható, hogy a balesetek száma 72-ről 66-ra csökkent, a megsérült 

személyek száma azonban 93-ról 98-ra emelkedett. A halálos kimenetelű balesetek száma azonos az 

előző évivel (kettő-kettő), azonban a balesetben elhunyt személyek száma kettőről négyre emelkedett 

az október hónapban bekövetkezett vasúti baleset miatt, amelyben három ember vesztette életét. A 

súlyos sérüléssel végződött balesetek száma 19-ről 23-ra emelkedett, ami 21 %-os növekedés. 

A 2021. évben bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma az elmúlt tizenkét év második 

legkedvezőbb száma. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a személygépkocsit vezetők okozták a balesetek 65 %-át, a 

második helyen a tehergépkocsit vezetők állnak, 13%-kal. A kerékpárosok a harmadik legfőbb 

okozók, arányuk 12 %. 

A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy a legfőbb baleseti ok az elsőbbségi szabályok meg 

nem tartása, amely miatt húsz baleset következett be, illetve a sebesség helytelen megválasztása, ami 

tizenhárom balesetet okozott. A járművezető ittassága miatt a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén hét személyi sérüléses baleset történt, ami balesetek számának 10 %-át teszi ki. Ez két esettel 

kevesebb a 2020-as év eredményénél. 

A közlekedésbiztonsági helyzetet leginkább befolyásoló jogsértések visszaszorítása érdekében 

célirányos ellenőrzéseket hajtottunk végre. Ezen ellenőrzések során a fentiekben leírt elsődleges 

baleseti okokat adó jogsértések kiszűrését helyeztük előtérbe.  

Közúti közlekedési szabályszegések miatti közigazgatási hatósági bírságolásra a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k) pontjában ütköző jogsértés elkövetése miatt indult 

eljárások számában jelentős emelkedés tapasztalható, 152-ről 301-re emelkedett. Leggyakrabban, 

149 esetben a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt került sor intézkedésre, továbbá 118 
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esetben sebességtúllépés miatt. Ezen felül ittas járművezetés és forgalomirányító fényjelző készülék 

tilos jelzésén való áthaladás miatt került sor közigazgatási eljárás lefolytatására.  

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás 

érdekében tett intézkedések) 

Az embercsempész tevékenység illetékességi területünkön a 2021. évben megemelkedett. Az 

elkövetés helye, időpontja és módszerei teljesen kiszámíthatatlanok.  

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a 

mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása; a 

határellenőrzés visszaállítása a schengeni belső határon a koronavírus-járvánnyal 

összefüggésben)  

A Határrendészeti Alosztály 2021. január 1-jétől 2021. június 23-ig a COVID 19 járványügyi helyzet 

miatt bevezetett határellenőrzési feladatokat hajtotta végre. Az alosztály tervezte, szervezte a 

Rendőrkapitányság határellenőrzési szolgálatait, valamint koordinálta a saját állomány és a 

Készenléti Rendőrség erőinek étkeztetését, a szolgálat ellátásához szükséges közegészségügyi 

intézkedések teljesülését a Rendőrkapitányság illetékességi területén, illetve a határellenőrzési 

feladatok végrehajtását követően a rendelkezésre álló erő, eszköz szolgálati feladatra történő 

betervezésével hajtotta végre a mélységi ellenőrzési feladatait.  

Az alosztályt terhelte a Rendőrkapitányság illetékességi területén elrendelt karantén határozatok 

kezelése, felügyelete, valamint a Magyarország területére a Rendőrkapitányság illetékességi területén 

megnyitott határátkelőhelyeken történő belépésre benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos 

ügyintézés. A határellenőrzés idején folyamatosan rendeztük a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

telefonközpontjából kapcsolt, határátlépés szabályaival kapcsolatos ügyféltájékoztatások kezelését. 

Az osztrák közös szolgálatok az év második felétől kerültek végrehajtásra. Napi kapcsolatot 

tartottunk fenn az osztrák és szlovén társszervekkel. A 2021. évben a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén a schengeni követelményeknek megfelelően hajtottuk végre feladatainkat.  

Az embercsempész tevékenység illetékességi területünkön a 2021. év második felében megerősödött. 

A Határrendészeti Alosztály napi feladat ellátásán túl a közterületi állomány részére napi 1-1 óra 

időtartamban, migrációs ellenőrzési feladat került meghatározásra, továbbá Rendőrkapitányságunkon 

működtetjük a migrációs ügyintézésre kialakított készenléti rendszert, amely a társszervek 

megelégedésére is nagyon jó szinten végezte feladatát, igaz 2021. évben több alkalommal is 

módosultak az ügyintézéssel kapcsolatos szabályai. 

 

II. A Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága (Létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság 

aránya.) 

A közterületi jelenlét mértékét befolyásolta 2013. július 1-jétől az E-útdíj ellenőrzéséhez kapcsolódó 

feladatrendszer. A Rendőrkapitányság illetékességi területén egy felállítási helyen, 2021. év végén 

nappali időszakban, tizenkét óra időtartamban két fő teljesítette feladatait, kötött helyszínen és 

feladattal.   

A Rendőrkapitánysághoz tartozó városok közül Körmenden folyamatos, Szentgotthárdon és 

Őriszentpéteren időszakos a gépkocsizó járőrszolgálat teljesítése, ennek megfelelően a 

Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére biztosítva volt az állandó reagáló-képesség a nap 24 

órájában. 

A szolgálat ellátását nehezítette a 2020. évben világszerte kialakult koronavírus járványhelyzet, mely 

a 2021-es évben is jelen volt. 2021. január 1. és 2021. június 23. közötti időszakban a 

Rendőrkapitánysághoz tartozó határátkelőhelyekre történő folyamatos vezénylés és a 2021. június 
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hónaptól december hónapig az Ideiglenes Útlevélkezelő Csoport miatt történő átrendelés, illetve a 

déli határszakaszra történő vezénylés is terhelte Rendőrkapitányságunk állományát. 

A Rendőrkapitányságon a közterületi órák száma az értékelt időszakban 45794-ről 50921,62 órára 

nőtt (11 %-kal), míg az egy fő hivatásos állományra jutó óraszám 6,71-ről 10,12 órára (50,82 %-kal) 

nőtt. 

Nagy nyilvánosság figyelmét felkeltő bűncselekmény közterületen nem történt az értékelt 

időszakban.   

A napi szolgálat ellátásához a technikai ellátottság megfelelő, de a hatékonyabb közterületi szolgálat 

ellátásához az értékelt időszakban mobileszközöket kapott a Rendőrkapitányság.  

A Rendőrkapitányság illetékességi területén 42.138 fő él. A közrendvédelmi szakterületen meglévő 

állomány 70 fő, egy fő közrendvédelmi rendőrre 601,9 fő állampolgár jut.   

Végrehajtása kerültek a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint az Országos Rendőr-

főkapitányság által elrendelt fokozott ellenőrzések. Az év folyamán a közlekedés-biztonsági helyzet 

javítása érdekében saját tervezésű fokozott ellenőrzések végrehajtására is sor került. A statisztikai 

adatok alapján a helyi elrendelt és végrehajtott fokozott ellenőrzések száma 23-ról 30-ra növekedett, 

az erre fordított idő 589 óráról 345 órára csökkent. A csökkenés köszönhető a koronavírus okozta 

járványhelyzetnek, amely további feladatokat vonzott maga után.  

A nagy tömegeket vonzó rendezvények jelentős része nem került megrendezésre. 

Mindezek mellett fontos feladat a folyamatos baleseti helyszínelő szolgálat biztosítása, a közlekedési 

szabályok megtartásának ellenőrzése és a Közlekedésrendészeti Osztály által üzemeltetett vhKKEP 

sebességmérő készülék működtetése. 

Kiemelt feladat volt az év folyamán az egy- és két számjegyű főutak visszatérő ellenőrzése. 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok eredményei), 

a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok, az 

ezzel érintett települések megjelölése 

A heti esemény- és szolgálatkoordinációk végrehajtásával tovább növeltük a közterületi szolgálat 

szervezettségének színvonalát. Minden esetben figyelembe vettük a frekventált időszakok és 

területek lefedettségét. Szükség esetén megerősítő erőket igényeltünk a Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Készenléti Rendőrség állományából. Ennek – is – köszönhetően a 

reagálóképességet szinten tartottuk. A közbiztonsági, bűnügyi elemzések alapján a közterületre 

célirányosan vezényelt állomány intézkedési aktivitása jónak mondható. 

A parancsnoki állomány pontos, tudatos szolgálatvezénylési tevékenysége és a koordinációk pozitív 

hatása mutatható ki a szervezettségben és az eredményességben is.  

A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitása az előző évhez képest kismértékben növekedést 

mutat. A szabálysértési feljelentések és helyszíni bírságok száma növekedett, viszont az 

alkoholszonda használata és a büntető feljelentések száma csökkent. 

 

A közrendvédelmi állomány által tett büntető feljelentések száma 165-ről 135-re, vagyis 18,2%-kal 

csökkent. A szabálysértési feljelentések száma 503-ról 581-re, azaz 15,5 %-kal nőtt.  Helyszíni 

bírsággal sújtott személyek száma 737-ről 746-ra, 1,2%-kal, a kiszabott helyszíni bírság összege 

8.166.000 forintról 9.730.000 forintra, 19,1 %-kal nőtt.  

Alkoholszonda alkalmazásának száma az előző évi 1875-ről 1472-re 21,5 %-kal csökkent, a pozitív 

alkoholszondás ellenőrzések száma 55-ről 41-re 25,45 %-kal csökkent.   

 3. A rendezvénybiztosítások 

A Rendőrkapitányságra egyaránt jellemző sport-, és kulturális rendezvények biztosítása során a 

feladatokat a Rendőrkapitányság állománya fegyelmezetten, szakszerűen hajtotta végre.  
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Rendkívüli eseményre egy esetben került sor, 2021. október 9-én, az EGIS Körmend – Falco Vulcano 

Energia KC normál minősítésű kosárlabda mérkőzésen. A mérkőzés befejezését megelőző egy 

percben a két szurkolótábor közt verekedés alakult ki, amit a rendezők a Rendőrség megérkezéséig 

megszüntettek. Az eseményt követően tíz fővel szemben garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt 

büntetőeljárás, valamint három fővel szemben rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt 

szabályértési eljárás kezdeményezésére került sor. 

A rendezvénybiztosítások száma 27-ről 91-re, a résztvevő rendőrök száma 158-ról 351-re, a 

biztosításban eltöltött órák száma pedig 855 óráról 1541,5 órára nőtt.    

A rendezvények szervezőivel a vezetői és a rendbiztosi állomány az egyeztetéseket lefolytatta. A 

kapcsolat a szervezőket, rendezőket képviselő személyekkel jó, a közbiztonságot szavatoló 

kommunikáción és kompromisszumokon nyugszik. A mérkőzések eredményes biztosítása érdekében 

szoros együttműködést tartunk fenn a Körmendi Rendőrkapitányság spotterei és a sportegyesület 

technikai vezetője között. 

2021. évben a sportrendezvények jelentős része zártkapusan került megrendezésre, a kulturális 

rendezvények nagyrésze elmaradt a veszélyhelyzetre való tekintettel. 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott 

rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések). A 

koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok. 

Rendőrkapitányságunk felkészült a jogszabályokban meghatározott rendőrségi feladatokra.  

A Rendőrkapitányság rendelkezik a védelmi igazgatási feladatok ellátásához szükséges tervekkel, 

melyek naprakészek és alkalmazhatóak. A Rendőrkapitányság vonatkozásában megbízott védelmi 

tiszt kijelölése megtörtént. A közigazgatási szervek veszélyhelyzet kezelési gyakorlatában 

közreműködtünk. A védelmi igazgatási feladatok tekintetében folyamatosan együttműködtünk a 

Járási Védelmi Bizottságokkal, valamint a védelmi igazgatási feladatokra kijelölt szervezetekkel. 

A koronavírus világjárvány kapcsán a Rendőrkapitányság is kiemelten foglalkozik a koronavírus 

jelentette kockázatok csökkentésével. Ellenőriztük az üzletek nyitvatartási korlátozását. 2021. év első 

felében folyamatos határforgalmi és határellenőrzési feladatokat láttunk el a Rendőrkapitánysághoz 

tartozó határátkelőhelyeken, valamint a kijárási tilalom és maszkviselés szabályainak betartását is 

folyamatosan ellenőriztük. Méltányossági döntés 396 esetben készült. 

A Rendőrkapitányság állománya a meghatározottak szerint az év első felében (2021. március 

hónapig) ellenőrizte a hatósági házi karanténban lévő személyeket. A 2021-es évben a karantén 

ellenőrzések száma 2419 volt. 

A korlátozó rendszabályok megsértőivel szemben kiszabott szabálysértési bírságok száma és összege 

a következőképpen alakult:  

 

Maszkviselés szabályainak megsértése miatt 90 szabálysértési feljelentés megtételére került sor, 95 

esetben összesen 910.000 Ft helyszíni bírság kiszabása, további tizenegy esetben figyelmeztetés 

intézkedés történt. A kijárási tilalom megszegése miatt 48 esetben szabálysértési feljelentés 

megtételére került sor, 17 esetben összesen 655.000 Ft helyszíni bírság kiszabása, és 9 alkalommal 

figyelmeztetés történt. Az utazási korlátozások megszegése miatt 30 esetben összesen 825.000 Ft 

helyszíni bírság kiszabása, 16 esetben pedig figyelmeztetés történt. 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége teljes. A vezetői állomány kiemelt figyelmet fordít arra, 

hogy az esetleges üresedést követően rövid időn belül kerüljön a beosztásba a feladatra alkalmas és 

a feltételeknek megfelelő személy. Ennek végrehajthatósága érdekében az utánpótlás tervezése, a 

fiatal kollégák felkészítése folyamatos. 

A körzeti megbízotti tevékenység szervezett, a Rendőrkapitányság teljes területét lefedik a körzetek. 

A feladatokat ellátó kollégák felkészítése, képzése folyamatos. A beszámoltatások, ellenőrzések 

tapasztalatai alapján a feladatok végrehajtása időszerű, a kollégák tevékenysége szakszerű. 
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A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak 

jelentős szerepet vállalnak. Szolgálati idejüknek egy részét nem a működési területen töltik, mivel 

esetenként átrendelésre kerülnek, rendezvénybiztosításokban vesznek részt, illetve az átrendelt 

állomány helyett más szolgálati feladatokat is el kell látniuk.  

A Rendőrkapitányságon az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 2107 fő.  

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

Rendőrkapitányságunkon tevékenység-irányítási központ nem működik, ilyen tapasztalattal nem 

rendelkezünk. A tevékenység-irányítás rendszerében a teljes év során végeztük a közterületi állomány 

szolgálatirányítását. Rendőrkapitányságunkon a szolgálatirányítói állomány részéről sem az irányítás, 

sem annak jogszabályi háttere, sem a technikai-, hardver- és szoftver-támogatás, sem a jelentési 

kötelezettségekben történt fennakadás, sem egyéb, a Tevékenységirányítási Központtal történő 

együttműködés vonatkozásában nem merültek fel jelentős nehezítő körülmények. 

A rendészeti szakterületen szolgálatot teljesítőkkel szemben megalapozott állampolgári panasz, 

közérdekű bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.  

Átlagos reagálási időnk – kitűzött céljainknak megfelelően – a 2021. évben 12:04 perc volt, ami egy 

egész perccel jobb a 2020-as év hasonló adatánál. Ehhez a tevékenység-irányításban alkalmazott 

munkamódszerek, technikai fejlesztések alkalmazása jelentősen hozzájárult. 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, 

kábítószer-rendészet) 

Szabálysértési szakterület 

A 2021-es évben 468 szabálysértési eljárás indult, mely 52 eljárással (vagyis 19 %-kal) több a 2020-

as év 393 szabálysértési eljárásához viszonyítva. Helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatban a 

2021. évben 141 eljárás indult, mely a 2020. évben lefolytatott 137 végrehajtási eljáráshoz 

viszonyítva 0,2%-os növekedést jelent. 

A szabálysértési ügyszámok növekedésének oka arra vezethető vissza, hogy a 2020-as év tavaszán 

kialakult és azóta – szinte folyamatosan – tartott veszélyhelyzet miatt újabb szabálysértési tényállások 

kerültek bevezetésre, melyek betartása az egészség megóvása érdekében még szigorúbban került 

ellenőrzésre. 

Az értékelt időszakban a szabálysértési eljárás alá vont személyek száma összesen 497 fő volt, ebből 

kiemelt közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 101 fő, nem kiemelt közlekedési szabálysértés 

elkövetése miatt 200 fő, közrend elleni szabálysértés elkövetése miatt 39 fő, egyéb szabálysértés miatt 

kilenc fő, veszélyhelyzeti szabálysértés miatt 147 fő és járványügyi szabálysértés miatt további egy 

fő. 

Szabálysértési eljárásban összesen 81 közlekedési baleset volt, melyből 39 személyi sérüléses és 42 

anyagi káros baleset volt.  

A szabálysértési hatóság a szabálysértési ügyekben összesen 601 határozatot hozott, melyből 306 

született meghallgatás nélkül, 262 meghallgatással, és 33 pedig meghallgatás tartás kérését követően 

keletkezett. 

Feljelentés elutasítására a 2021. évben négy esetben került sor. 

A szabálysértési eljárás során elmarasztalt személyek száma 379 volt a 2021-es évben. 

Összesen 12.965.000.- forint szabálysértési bírságot szabtunk ki 301 eljárás alá vont személy 

vonatkozásában, melyből 12.865.000 forint bírságösszeg vált jogerőssé. A fentiek alapján a 

bírságátlag 43.073.- forint volt, az önkéntesen befizetett bírságok összege 8.956.000 forint.  

Figyelmeztetés kiszabására 75 esetben került sor. Járművezetéstől eltiltást összesen 23 esetben 

alkalmaztunk. Elkobzásra három esetben került sor. 

Ügyészi intézkedésre a 2021. évben tizenhárom esetben került sor, hat felhívás és hét jelzés érkezett 

hozzánk, míg a 2020. évben összesen tizenöt érkezett, melyből három felhívás és tizenkettő jelzés. 

Bírósági megszüntető végzést a 2020-as évben nem, míg a 2021-es évben egy esetben kaptunk. 
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A 2021. évre meghatározott célértéket teljesítette az Igazgatásrendészeti Osztály, a vizsgált időszakot 

4,24-es értékkel zártuk. 

Végrehajtási eljárás: 

A Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályára 2020. március 1-jét követően a Szentgotthárdi 

Járási Hivataltól és a Körmendi Járási Hivataltól összesen 56 ügyirat érkezett, melyek (néhány eljárás 

kivételével) már lezárultak. 

Fegyver-engedélyügyi eljárások  

A 2021. év végi összesített adatok szerint lőfegyvertartással összefüggésben 435 fő természetes 

személy engedélyesünk van, valamint egy jogi személy. Az ügyfeleknél összesen 1249 hosszú 

lőfegyver van bejegyezve (1202 vadászati, 44 munkavégzési és három sport céllal). Ezen felül 

céllövészet céllal flóbert lőfegyver tartására jogosító engedély 34 főnek, európai lőfegyvertartási 

engedélye 65 vadásznak van. A fentieken túl 182 személy rendelkezik önvédelmi célú gáz-és riasztó 

fegyverviselési engedéllyel. 

A vizsgált időszakban az Igazgatásrendészeti Osztály öt alkalommal hajtott végre társas vadászattal 

összefüggésben ellenőrzést, az előzetesen jóváhagyott ellenőrzési ütemterv szerint.  

A vadászatok során 96 fő ellenőrzésére került sor, ahol a vadászok kötelesek voltak részt venni egy 

alkoholszondás ellenőrzésen, és mindegyikük vonatkozásában ellenőriztük, hogy rendelkezik-e 

érvényes – uniós vagy nemzeti - lőfegyvertartási engedéllyel.  

A Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya, valamint a Szentgotthárdi és az Őriszentpéteri 

Rendőrőrs a 2021. évében összesen 41 alkalommal hajtott végre lőfegyvertároló-hely ellenőrzést, míg 

az Igazgatásrendészeti Osztály tizenhat alkalommal. Az ellenőrzések során hiányosságot nem 

tapasztaltak.  

Az illetékességi területünkön jelenleg csak egyetlen - sport célú - lőtér üzemel, amelynek 

rendőrhatósági ellenőrzése a 2021-es évben is megtörtént. 

A benyújtott kérelmekkel összefüggésben befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból 694.500 Ft. 

bevétele keletkezett a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2021. december 31-ig.  

Személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység engedélyezése és ellenőrzése 

A 2021. év végi összesített adatok szerint személy- és vagyonvédelem vonatkozásában egy társas- és 

három egyéni vállalkozásunk van, valamint 339 fő igazolványosunk. Magánnyomozó igazolvánnyal 

négy személy rendelkezik, vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal pedig egy fő. 

A 2021. évben – a feltételek hiánya miatt – három személy- és vagyonvédelmi működési engedélyt 

vontunk vissza, valamennyi ügyfél egyéni vállalkozó volt.  

A Rendőrkapitányság vonatkozásában a közrendvédelmi szolgálati ág összesen 85 esetben végzett 

helyszíni ellenőrzést, melyek során probléma nem merült fel. 

A benyújtott kérelmekkel összefüggésben befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból 901.600 Ft. 

bevétele keletkezett a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságnak 2021. december 31-ig.  

Pirotechnikai szakterület 

Pirotechnikai termék felhasználására összesen három bejelentés érkezett, forgalmazásra vonatkozóan 

egyet sem kaptunk. Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. 

Valamennyi bejelentés ellenőrzése megtörtént, 2021. augusztus 19-én a megyei szakirányítás által 

engedélyezett felhasználás ellenőrzése is végre lett hajtva. Ezeken túlmenően a Rendőrkapitányság 

területén az év végi forgalmazást lebonyolító három helyszín ellenőrzése is megtörtént.  

Figyelmeztető jelzés 

A figyelmeztető jelzéssel rendelkező engedélyesek száma összesen nyolc darab. 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás. 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a bűnmegelőzési feladatokat 2014. októberétől egy fő 

tiszt látja el, aki Körmenden a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, az SZMSZC Rázsó Imre 

Technikumban, valamint a 2021/2022-es tanév második felétől Szentgotthárdon az SZMSZC III. 

Béla Technikum és Kollégiumban folytatja iskolai bűnmegelőzési tanácsadói tevékenységét. 
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Emellett a bűnmegelőzési tanácsadó végzi a Rendőrkapitányság területén a 2014. szeptemberében 

indult „Programterv” elnevezésű drog-prevenciós összekötő tiszti feladatokat, havonta egy 

alkalommal fogadóórát, kéthetente telefonos ügyeletet tart a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén. 

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása.  

A hozzátartozók közötti erőszak cselekmények elkövetői általában házastársi vagy élettársi 

viszonyban állnak egymással és az elkövetők többsége a családból kikerülő férfi házastárs, élettárs. 

A családon belüli erőszak körébe tartozó jogsértő cselekmények sértettjei többnyire azon személyek, 

akik közvetlenül a cselekménnyel összefüggésben testi, érzelmi, vagyoni sérelmet szenvednek. 

A fent említett cselekmények bekövetkezésének oka a családi jogállás változása, azaz a válófélben 

lévő családok, illetve egymással élettársi kapcsolatban élők különválása. Több esetben tipikusan 

jellemző, hogy a garázdaság és a testi sértés, valamint a kiskorú veszélyeztetése cselekményeket 

általában az elkövetők ittas állapotban, alkohol hatása alatt követik el. Az elkövetők személye 

tanulmányozásra kerül, hogy veszélyes lehet-e a környezetére, fennáll-e újabb családon belüli erőszak 

elkövetése. Amennyiben intézkedés szükséges abban az esetben a nyomozóhatóság azonnal 

intézkedik a bűnügyi távoltartás jogintézményére.  

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

elnevezésű programterv keretében a Rendőrkapitányság illetékességi területén, a Körmenden 

működő mindhárom általános iskolával, a Szentgotthárdon működő két általános iskolával, 

Magyarlakon egy általános iskolával és Apátistvánfalván is egy általános iskolával valamint 

Csákánydoroszlóban működő általános iskolával folyamatos és szoros a kapcsolat.  

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-

ZSARU program). 

A nyomozóhatóság a fiatalkorúak, illetve a gyermekkorúak sérelemére elkövetett cselekményekkel 

kapcsolatban együttműködési kötelezettségének eleget téve, folyamatos kapcsolatot tart a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, együttműködő megbeszélések keretében a felmerülő 

problémák egymás felé közvetítése, a kommunikáció folyamatos, megvilágítva az éppen aktuális 

problémákat, és megoldási lehetőségeket. 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén – figyelemmel a kialakult pandémiás helyzet korlátozó 

intézkedéseire – a Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos ifjúságvédelmi akciók kerülnek 

végrehajtásra, mely során a szórakozóhelyek visszatérő ellenőrzésével nemcsak felfedik, de meg is 

előzik a sérelmükre elkövetett bűncselekményeket. 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

A büntetőeljárás során, illetve annak megindulásától az áldozatok emberi, személyiségi jogai nem 

sérültek, ezzel kapcsolatban panasz sem merült fel. 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén az ahhoz tartozó őrsök, illetve a Rendőrkapitányság 

osztályai között az áldozatvédelemmel kapcsolatos kommunikáció folyamatos, az áldozatvédelmi 

támogatások igénybevételéhez kiadott igazolások folyamatosan megküldésre kerülnek az 

áldozatvédelmi referensnek. 

A sértettek a bejelentést, feljelentést követően, minden esetben megkapják az illetékes áldozatvédelmi 

szolgálat tájékoztatóját. A tájékoztatók prospektus formájában minden osztályon, illetve az 

ügyfélvárókban is megtalálhatók, minden állampolgár részére hozzáférhetőek. Amennyiben a 

sértettek igénylik a támogatást, abban az esetben az igazolás kiállítására egyszerre sor kerül, illetve 

szóbeli felvilágosítást is kapnak.  

A Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan tartja a kapcsolatot az Áldozatsegítő 

Központ beosztottjaival.  
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8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása. 

Rendőrkapitányságunkon a vizsgált időszakban eljárást nem folytattunk a cselekmény elkövetése 

miatt, információ ezzel kapcsolatban nem merült fel. 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.  

Az áldozattá válás, illetve a megelőző vagyonvédelem érdekében folyamatosan, az ünnepi 

időszakokban kiemelten, illetve egyéb esetekben a helyi médián keresztül tájékoztatjuk a lakosságot, 

illetve szórólapokat osztunk a bűncselekmények megakadályozása érdekében. A rendszeresen 

megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok, Kerekasztal-megbeszélések a kialakult 

pandémiás helyzet miatt elmaradtak a 2021-es évben is, azonban a települések polgármestereit, az 

egyházak képviselőit a körzeti megbízottak által megszólítva kérjük a lakosság közvetlen 

tájékoztatását a témakörben. A szórólapok a Rendőrkapitányság valamennyi objektumában, 

mindenki számára elérhetőek. 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai). 

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

elnevezésű programterv keretében a Rendőrkapitányság illetékességi területén működő három 

körmendi, kettő szentgotthárdi általános iskolával folyamatos és szoros a kapcsolat.  

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 

Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó minden lehetőséget megragad arra, hogy felvilágosító 

előadásokat tartson az interneten elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban (csalások, zaklatások) 

a potenciálisan veszélyeztettek részére, a sértetté válások megelőzése érdekében. 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása.  

A Rendőrkapitányság illetékességi területén működő oktatási intézményekben iskolaőri 

tevékenységet nem végzünk. 

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása. 

Rendőrkapitányságunk bűnmegelőzési témájú pályázatban nem vett részt. 

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának Bűnmegelőzési Alosztálya irányításával 

működik a bűnmegelőzési tartalmak on-line térben való szerepeltetése. 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása. 

A 2021-es év folyamán három esetben tartottunk közlekedési témanapot, a körmendi Olcsai-Kiss 

Zoltán, valamint az egyházasrádóci Általános Iskolában.  

Az év folyamán a Baleset-megelőzési Bizottság a munkáját – a járványügyi helyzetre való tekintettel 

– bizonyos területein felfüggesztettük, a csoportos, nagy tömegeket vonzó tevékenységek nem 

kerültek megtartásra.  

8.6. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

A Rendőrkapitányság területén elindult, és működik a „Suli Moped” program. Az éves pénzügyi 

keretben meghatározott 100.000 Ft-ot különböző rendezvényeinkre költöttük el. A baleset-

megelőzési bizottság tevékenységének értékeléséről külön jelentés készült.  

A Rendőrkapitányság illetékességi területén tovább folytatódott az „Iskola Rendőre” program, amely 

keretében a kijelölt iskolarendőrök tevékenységüket folyamatosan végezték.  
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9. Együttműködés 

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés 

A Rendőrkapitányság évek óta folyamatos, jó együttműködést tart fenn az önkormányzatokkal, a 

rendészeti szervekkel, bíróságokkal, ügyészségekkel, a polgárőrségekkel, a területen működő 

vadásztársaságokkal és civil szervezetekkel egyaránt.  

A kapcsolattartás és az együttműködés az önkormányzatokkal folyamatos, kiemelten a két járási 

székhely, Körmend és Szentgotthárd városok polgármestereivel, valamint illetékességi területünkön 

fekvő harmadik város, Őriszentpéter polgármesterével.  

Előző években a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, valamint a Kistérségi Egyeztető Fórum 

mindkét járásban népszerű volt, a megjelentek aktívan részt vehettek a kötetlen formában megtartott 

értékelő, tájékoztató, igényfelmérő rendezvényeken. Ezeken fórumon a résztvevők felvethették 

problémáikat a rendőri vezetők jelenlétében, hozzájuk kérdéseket intézhettek. A kialakult 

járványügyi helyzet miatt azonban tárgyévben is elhalasztásra kerültek ezek a közvetlen 

információcserére alkalmas, nagy létszámmal megrendezett fórumok, azonban a Rendőrkapitányság 

nyitott minden állampolgári észrevételre, megkeresésre. 

Az együttműködés egyik formájaként a korábbi években folytatott kerekasztal- megbeszélések is 

elmaradtak a járványügyi helyzet miatt, a pozitív visszajelzések ellenére. 

A Rendőrkapitányság folyamatos együttműködést tart fenn a települések polgárőr szervezeteivel, az 

Őrségi Nemzeti Parkkal, valamint a Közterület-felügyelettel is. A velük való együttműködések, havi 

egyeztetések során közös járőrszolgálatokat szerveztünk. 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés.  

A Rendőrkapitányság szervezeti egységei mind a Körmendi, mind a Szombathelyi Járási 

Ügyészséggel jó kapcsolatot alakítottak ki, illetve tartanak fenn. Ez elmondható a Körmendi 

Járásbírósággal és a Szombathelyi Járási Bírósággal közösen végzett munkáról is. Az ügyészségek 

részéről a szakmai felügyelet folyamatos, ami nagymértékben elősegíti a hatékony és eredményes 

nyomozati, vizsgálati munkát. A 2018. július 1-jétől hatályba lépett új büntetőeljárás-jogi törvény 

kapcsán a bírósági és az ügyészi szervek és a Rendőrkapitányság között felmerülő kérdések, kisebb 

jogalkalmazásbeli pontatlanságok letisztultak, ahogy a szervezetek közötti elektronikus 

kapcsolattartás is zökkenőmentesen működik. Felelősséggel kijelenthető, hogy a koronavírus járvány 

miatt kialakult egészségügyi szükséghelyzet idején sem volt fennakadás, probléma az említett 

szervekkel való kapcsolatban.  

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete. 

Az oktatási intézményekkel – a bűnmegelőzési tanácsadón keresztül – folyamatos a kapcsolat. Az 

iskolák részéről érkező jelentések, jelzések esetén a szükséges intézkedéseket megtesszük. Az 

egyházak képviselőivel a kapcsolattartás folyamatos, a Járási Egyeztető Fórumok elmaradása miatt 

közvetett módon, a körzeti megbízottakon keresztül. A Rendőrkapitányság állománya az egyházi 

ünnepek alkalmával, a körmenetekkor biztosítja annak zavartalan lefolyását, a forgalom irányítását, 

valamint a személy- és vagyonbiztonságot.  

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 

megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

A Rendőrkapitányság működési területén huszonkettő aktívan működő polgárőr szervezettel van a 

Rendőrségnek együttműködési megállapodása. Az együttműködési megállapodás alapján 2021. 

évben 158 esetben, 327 fővel, összesen 1072 órában hajtottunk végre közös szolgálatot a HIIKK 

alapján. A havi beküldött polgárőr statisztika alapján (SharePoint adatszolgáltatáshoz leadott) 138 

esetben, 1021 órában 355 rendőr 326 polgárőrrel látott el közös szolgálatot. 

A területi polgárőr vezetővel a Közrendvédelmi Osztályvezető és az őrsparancsnokok, a helyi 

polgárőr vezetőkkel pedig az illetékes körzeti megbízottak folyamatos kapcsolatot tartanak fenn.  
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A koronavírusra való tekintettel a polgárőrség segítséget nyújtott a kijárási korlátozás, kijárási 

tilalom, maszkviselés szabályainak ellenőrzésében. A vizsgált évben jelentős rendezvények nem 

kerültek megrendezésre a járványügyi helyzetből adódóan. 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.  

Az együttműködési megállapodással rendelkező szervezetek közül a Rendőrkapitányság az Őrségi 

Nemzeti Parkkal és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével és a Szombathelyi 

Erdészeti Zrt.-vel tartja a kapcsolatot a területi illetékesség miatt. Az együttműködési 

megállapodásokon kívül tartjuk még a kapcsolatot a körmendi és a szentgotthárdi közterület-

felügyelettel, a területén lévő vadásztársaságok hivatásos vadászaival és vadőreivel. 

A 2021. évi ellenőrzések száma nőtt a 2020-as évhez viszonyítva a természetvédelmi őrökkel a közös 

szolgálatok tekintetében. Ez annak is köszönhető, hogy a természetvédelmi őrök és a rendőrség 

részéről is történt kijelölésre kapcsolattartó személy, valamint az együttműködési megállapodáson 

kívül is történtek szóbeli megállapodások a vezetők részéről, melyek elősegítik a még hatékonyabb 

munkavégzést.  

A természetvédelmi őrökkel 2021. évben 46 esetben láttunk el közös szolgálatot, melynek célja a 

bűncselekmények megelőzése, felderítése és a tetten ért szabálysértők felelősségre vonása volt. Az 

ellenőrzések a területünkön lévő Natura 2000 területekre terjedtek ki. 

A halászati őrrel közös szolgálatot a 2021. évben három esetben láttunk el, melynek célja a tiltott 

engedély nélküli horgászat, állatkínzás, horgászati tilalom betartása volt.  

A Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel a 2021. évben végrehajtott ellenőrzéseket 14 fővel 20 

munkaórában 13 esetben hajtottuk végre. Az ellenőrzések kiterjedtek az erdőterületeken elhelyezett 

erdészeti lerakókra, erdőterületekre. Az ellenőrzések alkalmával igazoltatások és engedélyek 

vizsgálata történt, melyek során szabálysértés vagy bűncselekmény felderítésére nem került sor. 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

A 2021. évet összességében értékelve megállapítható, hogy a meghatározott feladatokat, kitűzött 

céljainkat jó színvonalon teljesítettük, megvalósítottuk. Hatékony szolgálatszervezéssel biztosítottuk 

a települések közbiztonságának fenntartását, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépés érdekében. A kialakult járványügyi helyzet miatt 

adódó többletfeladatainkat végrehajtottuk úgy, hogy a Rendőrkapitányság – kisebb lemaradással – 

teljesíteni tudta a kitűzött és elvárt eredményeket, és ezt célul tűztük ki az előttünk álló évre is. 

Bűnügyi szempontból elmondható, hogy szervezett bűnözői csoportok nincsenek és nem is alakultak 

ki területünkön. A szervezettséget feltételező embercsempész szervezetek megjelentek területünkön, 

azonban az ellenük való hatékony, támadó fellépésnek köszönhetően megtelepedni nem tudtak. A 

2022-es évben továbbra is kiemelkedő fontosságú feladatnak tekintjük mind az embercsempészek 

elleni fellépést, mind a migráció visszaszorítását. Az előttünk álló év kiemelt feladata az 

országgyűlési választások biztosításával kapcsolatos rendőri feladatok megfelelő színvonalon történő 

végrehajtása. 

 

2022. év fő célkitűzései: 

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az együttműködő 

partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt 

felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. 

A Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, a munkatársak közötti kölcsönös 

tisztelet mellett eredményes munkavégzésre lehetőséget adó munkahely biztosítása. 

2. Illetékességi területünkön Magyarország belső határainak fokozott védelme, az illegális 

migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és 

mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása; a 

határőrizeti képesség elért színvonalának növelése, figyelemmel az illegális migráció 

folyamatos változására. 

3. A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes 

befejezések arányának növelése. Az elhúzódó nyomozások mielőbbi befejezése, törekvés arra, 
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hogy egy éven túli nyomozások ne legyenek. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a 

bűncselekményeket elkövetőkkel szemben.  A kiemelt bűncselekmények felderítési arányának 

és a nyomozás eredményességének növelése. Szakszerű bűnjelkezelés, a Központi Bűnjelkezelő 

Rendszer zökkenőmentes bevezetése, fokozott figyelem a tárolásra és az értékmegőrzésre, a 

szabályzókban foglaltak maradéktalan betartása. Lopások felderítési eredményességének 

növelése, a kármegtérülési mutató javítása. 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos kimenetelű balesetek számának 

csökkentése. Ennek érdekében közlekedésbiztonsági akciók szervezése, több osztály, valamint 

a társszervek bevonásával, velük együttműködve. Az ittas járművezetés visszaszorítása 

érdekében célirányos ellenőrzések végrehajtása, a passzív biztonsági eszközök használatának 

rendszeres ellenőrzése. 

5. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó 

lehetőségek kihasználása. Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr 

egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel 

történő hatékony együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további 

erősítése, a kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet fenntartása. 

6. Nemzetközi és nemzeti események megfelelő rendőri biztosítási feladatainak maradéktalan 

ellátása. 

7. Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs 

nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti szolgálati ág 

tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása.  

8. Kiemelt figyelem a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, folyamatos kommunikáció a 

lakossággal és az illetékes hatóságokkal, hatékony közreműködés az áldozattá válás 

elkerülésében, a közrehatói magatartásokra fókuszálva. 

9. A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátása  

10. Az országgyűlési választások biztosításával kapcsolatos rendőri feladatok megfelelő 

színvonalon történő végrehajtása. 

Körmend, időbélyegző szerint 

dr. Koncz Gabriella r. alezredes 

                 rendőrségi tanácsos 

      kapitányságvezető 
Melléklet: bűnügyi szakterület melléklet 

 rendészeti szakterület melléklet  
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