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I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A rendőri eljárásokban a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Főkapitányság) 
illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma a 2019. évben 3830-ról, 3322-re, 13,3 %-

kal csökkent. 
 

Öt rendőrkapitányság működési területén csökkenés, egy rendőrkapitányság működési területén 
emelkedés volt tapasztalható a regisztrált bűncselekmények számának alakulásában. Az emelkedés 
mértéke a Celldömölki Rendőrkapitányság területén 28,2 % volt. A csökkenés a Sárvári 
Rendőrkapitányság (34,9 %) és a Vasvári Rendőrkapitányság (32,8 %) esetében a legnagyobb, a 
Körmendi Rendőrkapitányságnál 18,6 %-os, a Kőszegi Rendőrkapitányságnál 18 %-os, a 

Szombathelyi Rendőrkapitányságnál pedig 4,2 %-os. 

 

A tízéves statisztikai adatok alapján csökkenő tendencia jellemezi a megyénket, amelynek 
következtében a 2019. évben a regisztrált bűncselekmények száma 58,7 %-kal volt kevesebb a 2010. 

évinél, a tízéves átlagnál pedig 40,8 %-kal alacsonyabb értéket mutat. 
A területi megoszlás adatai alapján a regisztrált bűncselekmények 47,8 %-át a Szombathelyi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén követték el. Ezután a Sárvári Rendőrkapitányság és a 
Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területe vált leggyakrabban bűncselekmény 
elkövetésének helyszínévé. Sorrendben a Celldömölki Rendőrkapitányság és a Kőszegi 
Rendőrkapitányság következik, míg a legalacsonyabb a részesedése a Vasvári 
Rendőrkapitányságnak. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A polgárok szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásoló közterületen elkövetett 
bűncselekmények 36,8 %-os arányban fordultak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések 
között. Számuk a 2019. évben 6,8 %-kal emelkedett a 2018. évihez képest (1146-ról 1224-re).  

Az elmúlt tíz évben az e kategóriában vizsgált deliktumokat csökkenő tendencia jellemezi, amelynek 

következtében az időszak kezdetéhez képest a számuk 41,2 %-kal esett vissza. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények százezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
fertőzöttség). 

Illetékességi területünkön a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma 1512-ről 1310-re 

mérséklődött, ezáltal megyénk továbbra is az ország kevésbé fertőzött területei közé sorolható. 

A 2019. évi adatok alapján a bűnügyi fertőzöttség megyénkben a kis lakónépességet számláló Vasvári 
Rendőrkapitányság illetékességi területén a legnagyobb (1563), ezt követi a Celldömölki 
Rendőrkapitányság (1484), megelőzve a Szombathelyi Rendőrkapitányságot (1427). Sorrendben a 
Sárvári Rendőrkapitányság (1226), majd a Kőszegi Rendőrkapitányság (1137) következik. A 
Körmendi Rendőrkapitányság (999) illetékességi területe volt a legkevésbé fertőzött terület a 2019. 
évben. 
 

1.4. A megye területén regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

(kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján). 
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma elenyésző mértékben, 0,6 %-kal mérséklődött, 1561-ről 
1551-re.  

Jelentős csökkenés tapasztalható a Vasvári Rendőrkapitányság (38,4 %) és a Körmendi 
Rendőrkapitányság (21,4 %) esetében, míg a másik négy rendőrkapitányságnál különböző mértékű 
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emelkedés figyelhető meg, ezek közül a legnagyobb a Sárvári Rendőrkapitányság (33 %) és a 
Kőszegi Rendőrkapitányság (19,4 %) működési területén történt. 
 

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

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 

A Főkapitányság 2019. évi nyomozáseredményességi mutatója az előző évhez viszonyítva 
3,3 százalékpontot emelkedett, így a nyomozások 78 %-át fejeztük be eredményesen. 
 

A rendőrkapitányságok 74,7 % és 84,6 % közötti nyomozáseredményességet értek el. Kiemelkedő a 
Kőszegi Rendőrkapitányság 84,6 %-os, valamint a Celldömölki Rendőrkapitányság 84,1 %-os és a 
Körmendi Rendőrkapitányság 82 %-os eredményessége. Jól teljesített a Szombathelyi 
Rendőrkapitányság is, ahol 74,7 % volt ez a mutató. A Vasvári Rendőrkapitányság 77,8 %-os, a 

Sárvári Rendőrkapitányság 74,8 %-os nyomozáseredményességet ért el. 
 

A Főkapitányság nyomozást folytató szervei szintén jól teljesítettek, nyomozáseredményességük 
85,1 % volt. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója. 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2018. 
évi 78,5 %-ról 83,9 %-ra emelkedett. A kategórián belül kiemelten kezelt deliktumok 
nyomozáseredményessége 63,2 %-ról 76,5 %-ra növekedett. 
 

2.3. A Főkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2018. évi 58 %-ról 66,4 %-ra 

emelkedett, ami meghaladja az országos átlagot. 
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az értékelt tízéves 
időszakban növekvő tendenciát mutat. Az e kategóriában elért eredményünk jelzi, hogy megyénk 
eljáró szervei a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló, kiemelt jogsértések 
felderítését kulcsfontosságú feladatként kezelték. 
Az élet, a testi épség és az egészség elleni jogsértéseknél az emberölés nyomozásában a 
Főkapitányság 100 %-os eredményességet ért el. A testi sértéseknél és azok súlyosabban minősülő 
eseteinél 95,5 %, illetve 91,3 % a nyomozáseredményesség.  
Az embercsempészés miatt indított nyomozásokat 100 %-os, a kábítószer-kereskedelemmel 

kapcsolatos bűncselekmények tekintetében folytatott eljárásokat 80 %-os eredményességgel zártuk, 
a garázdaságok nyomozáseredményessége 92,8 % volt. 

A vagyon elleni jogsértések közül a lopások nyomozáseredményessége az előző évi 44,9 %-ról 52 %-

ra emelkedett. Pozitívum, hogy a betöréses lopásoknál 51,2 %-ról 54,9 %-ra javult a mutató. 
 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

 

A Főkapitányság területén működő hat rendőrkapitányságon a 2019. évben 846 tulajdon elleni 
szabálysértés miatt indult eljárás. A rendőrkapitányságok statisztikai adatait vizsgálva 
megállapítható, hogy az elkövetett szabálysértések közül a legjellemzőbb a bolti lopás és a 
magánszemélyek sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítás, továbbá a szándékos 
rongálás volt megfigyelhető. 
 

Kiemelt hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértések eredményességi mutatóinak 
megtartására. Az év végére az előző évi 42,6 %-os eredményt tartani tudtuk a 43,4 %-os 

eredményességgel. Az év során, az elvárásoknak megfelelően, továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk 
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a nem bolti lopások ismeretlen elkövetőinek felderítésére, azonban a felderítési mutató 45,5 %-ról 
41,8 %-ra csökkent. A csökkenés ellenére a rendőrkapitányságok, illetve a Főkapitányság részére 
meghatározott 38,5 %-os mutatót mindenhol elértük. A tulajdon elleni szabálysértések kapcsán az 
elkövetőkkel szemben lefolytatott gyorsított eljárások száma 33-ról 39-re emelkedett (18,2 %-os 

növekedés). 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 
 

A 2018-as évhez képest a közúti közlekedési balesetek száma 1 %-kal csökkent (508-ról 503-ra), 

ugyanakkor a megye úthálózatán megsérült személyek száma 2,2 %-kal növekedett (674-ről 689-re). 

A halálos kimenetelű balesetek száma 33,1 %-kal (21-ről 13-ra), míg a balesetek áldozatainak száma 
44 %-kal csökkent (25-ről 14-re). A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 3,1 %-kal emelkedett 

(128-ról 132-re), ennek ellenére a súlyosan megsérült személyek száma nem változott. A könnyű 
sérüléssel járó balesetek száma 0,3 %-kal csökkent (359-ről 358-ra), azonban a balesetben 

megsérültek száma 5,2 %-kal növekedett (496-ról 522-re). 

Az ittasan okozott balesetek száma 4,4 %-kal csökkent az előző évhez képest (45-ről 43-ra), arányuk 
az összes személyi sérüléses közúti baleseten belül 8,6 %-os, amely 0,3 %-kal kevesebb a 2018-as 

8,9 %-os értéknél. 
 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés k) 

pontjában megjelölt jogsértések miatt megyénk közútjain összesen 1274 esetben, összesen 
54 975 000 Ft bírság került kiszabásra, illetve 626 esetben készült a helyszínen kitöltött jegyzőkönyv. 
Az esetek túlnyomó többségében a bírságokat (1066 eset) a megengedett legnagyobb sebesség 
túllépése miatt szabtuk ki a megye területén. 

A Kkt. 21. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban (objektív felelősség) megjelölt jogsértések közül a 
megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó előírások megszegése miatt megyénkben 36 252 

esetben, összesen 1 115 485 000 Ft, míg a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék 
jelzéseire vonatkozó előírások megszegése miatt 926 esetben 46 300 000 Ft összegű bírságot 
szabtunk ki. 

 

5. Az illegális migráció helyzete. 
 

A 2018. évhez viszonyítva az illegális migrációhoz kapcsolódó embercsempészés bűncselekmény 
vonatkozásában és az elfogott illegális migránsok száma tekintetében 2019-ben növekedés volt 
tapasztalható. 
Összehasonlításul: míg a 2018. évben nem fogtunk el embercsempészt, csak 5 illegális migránst 
(afgán állampolgárokat), addig a 2019. évben 1 embercsempészt és 9 illegális migránst (afgán, 
algériai, iraki, marokkói, szír állampolgárokat) fogtunk el. 
A Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság részéről 11 esetben kaptunk tájékoztatást 
határszakaszunkat érintő elfogásról. Szlovén viszonylatban illegális migrációval kapcsolatos 
eseményt a 2019. évben sem észleltünk, illetve a szlovén szervektől sem érkezett erre irányuló jelzés. 
 

A 2019. év folyamán – ahogy a fenti adatok is mutatják – megnövekedett az illegális migráció 
intenzitása. Az ország déli határszakaszán az év végén tapasztalható megnövekedett mozgás megyénk 
határszakaszán is érzékelhető volt. A migrációs cselekmények kiindulási helye jellemzően továbbra 
is a magyar-szerb határhoz köthető. Az általunk felfedett cselekmények szinte mindegyike 
másodlagos illegális migrációval függött össze. 
A 2019. évben történt elfogások alapján nehéz meghatározni a megyénket érintő migrációs 
útvonalakat, az azonban továbbra is feltételezhető, hogy az államhatár megközelítésének fő módszere 
a gyorsforgalmi és a főútvonalak használata. 
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6. A határrendészeti tevékenység helyzete. 
 

A Főkapitányság, schengeni belső határos megyeként, határforgalomhoz kapcsolódó tevékenységet 
nem végez. Az osztrák féltől kapott tájékoztatás szerint Ausztria előre láthatólag 2020. május 11-ig 

folyamatosan, egyoldalúan fenntartja a Magyarországgal közös államhatárán a határellenőrzést, 
amellyel kapcsolatban közreműködést nem kért. 
 

A Főkapitányság és a határ menti három rendőrkapitányságának határrendészeti szervezeti elemei 
összehangoltan és folyamatosan hajtották végre a mélységi ellenőrzéseket. A határszakasszal nem 
érintett három rendőrkapitányság állományát is bevonták az akciók, ellenőrzések végrehajtásába. Az 
e-útdíj megfizetésének ellenőrzésével megbízott állomány az illegális migrációval kapcsolatos szűrő 
feladatokat továbbra is ellátta a 8-as, a 89-es és a 87-es számú főútvonalon. 

 

A 2019. évben a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatósággal havonta összehangolva közös 
ellenőrzéseket végeztünk – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – az Európai Unióba irányuló 
illegális migráció visszaszorítása, az illegális migráció elleni szűrőháló működtetése, valamint a 
schengeni területen illegálisan tartózkodó személyek felfedése érdekében. Ezek az ellenőrzések az 
országos ellenőrzéssorozat szerves részét képezték. A megállapodás értelmében a kijelölt főutakon 
és a bozsoki határátkelőre vezető úton heti egy-egy alkalommal, a Budapest–Szombathely–Graz 

vasútvonalon havi egy alkalommal közös, határ menti járőrszolgálatot végeztünk. A közös 
járőrszolgálat keretében végzett közúti ellenőrzéseket egyenruhában nyíltan, illetve civil ruhában, a 
rendőri jelleget nélkülöző osztrák gépkocsival, kombináltan terveztük és hajtottuk végre, 
koncentráltan a valószínűsíthető migrációs irányokban és időszakokban. Az osztrák rendőrökkel 
közösen végrehajtott feladatellátás során az illegális migrációval összefüggő jogsértést nem fedtünk 
fel. 

A Gornji Petrovci Rendőrállomással együttműködve – jellemzően a határ menti rendezvények 
biztosítása során – több alkalommal végeztünk közös ellenőrzéseket, amelyek során illegális 
migrációval összefüggő jogsértést nem fedtünk fel. 
 

 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések 

és az azokkal kapcsolatos feladatok 

 

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

Illetékességi területünkön hat rendőrkapitányság, azokon belül hat rendőrőrs biztosítja a megfelelő 
reagáló szolgálatot, amelynek köszönhetően a megyében minden intézkedést igénylő eseményre, 
bejelentésre reagálni tudtunk. A frekventált területek ellenőrzését folyamatosan végrehajtottuk. A 
megye összetett és sokrétű idegenforgalmi jellemzői szükségessé tették és teszik, hogy a közterületi 
jelenlét tervezésénél fokozottan figyelembe vegyük az adott időszak turisztikai jellemzőit. A gyógy- 

és wellnessturizmus, a jelentős számú túraútvonal, a történelmi és kulturális programok egész évben 

feladatot jelentenek számunkra. 
 

A 2019. évben, a többletszolgálatokat is beleértve, a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
szolgálatot teljesítő szervezeti elemek vezetői 7,6 %-kal kevesebb főt vezényeltek a közterületekre. 
A közterületeken töltött órák száma, a rendelkezésre álló túlórakeretet igénybe véve is csökkent, 
mintegy 12,8 %-kal. 

 

Az idegenforgalmi időszakra vonatkozó feladatokat a külön tervben meghatározottak alapján 
végrehajtottuk. Az idegenforgalommal érintett területeinken a jó közbiztonságot a 2019. évben is 
biztosítani tudtuk. 
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A Főkapitányság állománya az Európai Parlament tagjainak 2019. évi, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatban jelentkező 
feladatokra megfelelően felkészült. A választással összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 
ORFK utasítást és az ahhoz kapcsolódó módszertani útmutatót a feladatokba bevont állomány a 
munkája során alkalmazta. 
A helyi választási irodák vezetőivel, valamint a Területi Választási Iroda vezetőjével a kapcsolattartás 
kitűnő volt. A polgárőr egyesületek tagjai részt vettek a közterületi szolgálat megerősítésében. 
A választások napjain az azok biztonságos lebonyolítását veszélyeztető, rendkívüli esemény nem 
történt, rendőri intézkedés megtétele nem vált szükségessé. A Területi Választási Iroda részéről 
rendőri intézkedésre okot adó körülményt, rendkívüli eseményt nem jelentettek. 
A választások napjain működtetett részleges megyei csapatszolgálati törzsek a részükre 
meghatározott jelentési kötelezettségeket teljesítették. Az előírt feladatokat a Főkapitányság és helyi 
szervei hiánytalanul, jó színvonalon végrehajtották. A meghatározott jelentéseket a felkészülés 
helyzetéről és a végrehajtásról határidőben felterjesztettük. 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 

 

A közterületi szolgálat a feladatait törvényesen, szakszerűen teljesítette. Figyelembe vettük a megyére 
jellemző jogsértések alakulását. A lakosságot irritáló, a szubjektív biztonságérzetet leginkább 
befolyásoló jogsértésekre reagáltunk, folyamatos elemző-értékelő munka alapján határoztuk meg a 
végrehajtandó feladatokat. 
 

A megyében a személyi szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogások száma 9,4 %-kal, míg 
az előállítások száma 21,2 %-kal csökkent. A biztonsági intézkedések mutatója szintén csökkent, 
melynek mértéke 11 %-os az előző évhez képest. Mind a szabálysértési feljelentések, mind a büntető 
feljelentések száma csökkent a tevékenységi mutatók alapján, az előbbi 16,5 %-kal, az utóbbi 15,3 %-

kal. 

Az állomány 18 %-kal kevesebb személy esetében alkalmazott helyszíni bírságot a rendőri 
intézkedések során, mint az előző évben. A kiszabott bírságok összege ezzel párhuzamosan, 16,5 %-

kal szintén csökkent, ami így 63 930 000 Ft volt az értékelt időszakban. Az egy főre jutó helyszíni 
bírság átlaga 11 192 Ft. 

A végrehajtott elővezetések tekintetében a 2018. évi 51,2 %-os végrehajtási eredményesség a 2019. 
évben 43,4 %-ra csökkent, amely a 421 végrehajtott esethez viszonyított 969-es elrendelésszámban 
mutatkozik meg. 

 

A közterületre vezényelt létszám és az ott teljesített óraszám csökkenése magával hozta szinte 
valamennyi fontosabb intézkedéstípus számának csökkenését. Mindezek ellenére az 
önkormányzatok, illetve a lakosság visszajelzései, a járási közbiztonsági egyeztető fórumokon és a 
konzultációs fórumokon elhangzottak alapján a végrehajtott intézkedésekkel a megye lakosságának 
szubjektív biztonságérzetét 2019-ben is jó szinten tudtuk biztosítani. 
 

A Készenléti Rendőrség állományának értékelt időszakban történő igénylése a szombathelyi osztály 
megalakulását követően kialakított rendszeren alapul. Az igényelt erőket a rendőrkapitányságok a 
közterületi járőrszolgálat megerősítésére (93 alkalommal), valamint kulturális és sportrendezvények 
biztosítására (86 esetben) alkalmazták. 
A Készenléti Rendőrség szombathelyi osztályának állománya az év során a mellérendelt 
szolgálatokat Vas megye közbiztonsági-bűnügyi helyzetének figyelembe vételével, önállóan tervezte 
és hajtotta végre. 
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3. A rendezvénybiztosítások. 

 

A megyében négy, a legmagasabb bajnoki osztályban szereplő csapat van. Kosárlabda sportágban a 
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely és az EGIS Körmend szerepel az élvonalban. Vízilabda 
vonatkozásában az AVUS vízilabdaklub szerepel az Országos Bajnokság első osztályában. A 
Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia több mint 40 év után került fel az NB I-be. 

 

A helyi viszonyokat tekintve ezen csapatok jelentős szurkolótáborral rendelkeznek, emiatt a 
mérkőzések biztosítására nagy hangsúlyt fektetnek az illetékes rendőrkapitányságok. Összességében 
megállapítható, hogy a megyére egyaránt jellemző sport-, kulturális és a gyülekezési jogról szóló 
törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosítása során a feladatokat a megye állománya 
fegyelmezetten, szakszerűen hajtotta végre. Rendkívüli esemény a feladatok végrehajtása során nem 
történt, a komplex rendőri biztosításokkal kapcsolatban kritika, panasz nem volt a Főkapitánysággal 
és szerveivel szemben. 
A rendezvények szervezőivel a vezetői, illetve rendbiztosi állomány az egyeztetéseket lefolytatta. A 
kapcsolat a szervezőket, rendezőket képviselő személyekkel jó, a közbiztonságot szavatoló 
kommunikáción és kompromisszumokon nyugszik. 
 

A kulturális rendezvények esetében a Rendőrség fő feladata a látogatók sérelmére elkövetett 
jogsértések és a közúti közlekedési balesetek megelőzése. Ki kell emelni a megye idegenforgalmában 
jelentős szerepet betöltő rendezvényeket, többek között a Savaria Történelmi Karnevált, a Szent Iván-

éji Vigasságokat, az Őrségi Vásárt, a sárvári Simon-Júdás Napi Országos Kirakodóvásárt, a Rába-

parti Magyar Ünnepet, a Vasi Hegyháti Napokat. Ezek biztosítása minden évben jelentős feladat 
számunkra, a közös tervezéssel, felkészüléssel azonban szavatolható a rendezvények biztonsága, 
rendje. Az egyházi rendezvények, így a körmenetek, a nagy tömegeket vonzó szentmisék biztosítása 
rendszeres, begyakorlott feladatunk. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, vagy veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott 
rendőri feladatok. 
 

A Főkapitányság és a rendőrkapitányságok rendelkeznek a védelmi igazgatási feladatok ellátásához 
szükséges értesítési és magasabb készenlétbe helyezési tervekkel, melyek naprakészek és 
alkalmazhatóak. Az értékelt évben két rendőrkapitányságon került végrehajtásra értesítési gyakorlat, 

ezek során a személyi állomány a berendelési feladatait jó szinten, megfelelő hozzáállással hajtotta 
végre. A megye védelmi igazgatási rendszerének riasztási, készenlétbe helyezési gyakorlatát a Vas 
Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: VMVB) ütemterve alapján 2019. május 30-án 
végrehajtottuk. 
 

Az értékelt év folyamán a Főkapitányság illetékességi területén nem alakult ki azonnali intézkedést 
igénylő katasztrófahelyzet. Az időjárási előrejelzések alapján az együttműködő szervekkel 
felkészültünk a várható rendkívüli feladatok végrehajtására, ezek az előre jelzetteknél enyhébb 
lefolyásúak voltak (a Rába folyón a májusi és novemberi esőzések hatására kialakult hirtelen 
vízszintemelkedések). A Savaria Történelmi Karnevál a 2019. augusztus 24-i, nagy tömeget vonzó 
jelmezes karneváli felvonulásának félbeszakításakor (mivel egy kiterjedt viharzóna érte el 
Szombathelyt és térségét), a szervezők felkérése alapján részt vettünk a lakosság tájékoztatásában, 
valamint a város közlekedési forgalmának irányításában. 

A téli időszakra vonatkozó rendkívüli helyzetek kezelésére kidolgozott szakmai protokollban 
szereplő védelmi igazgatási feladatokra felkészültünk, az abban foglaltakat teljesítettük. 
A társszervek szervezésében a Főkapitányság és a rendőrkapitányságok kijelölt állománya részt vett 
a VMVB és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: VMKI) által szervezett, 
a katasztrófák elleni védekezésbe bevonható szervek, szervezetek együttműködési gyakorlatain, 
összesen 6 alkalommal. Ezen tervezett feladatok döntő többségben árvízvédelmi, rendkívüli téli 
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időjárási, illetve közúti veszélyes anyag szállításából adódó veszélyhelyzetek következményeinek 
kezelésével összefüggő gyakorlatok voltak. 
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításával és kijelölésével kapcsolatban a 
Főkapitányság rendelkezik azonosítási jelentéssel és hatályos Üzemeltetői Biztonsági Tervvel. 
 

5. A körzeti megbízottak tevékenysége. 

 

A körzeti megbízotti státusok feltöltöttsége továbbra is teljes. A vezetői állomány kiemelt figyelmet 

fordít arra, hogy az esetleges üresedést követően azonnal kerüljön a beosztásba a feladatra alkalmas, 
a feltételeknek megfelelő személy. Az utánpótlás tervezése, a fiatal kollégák felkészítése folyamatos. 
A körzeti megbízotti tevékenység szervezett, a megye teljes területét lefedik a körzetek. A 
beszámoltatások és az ellenőrzések tapasztalatai alapján a feladatok végrehajtása folyamatos, 
időszerű, a kollégák tevékenysége szakszerű. A kapcsolattartásban, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének javításában a körzeti megbízottak jelentős szerepet vállalnak. Szolgálati idejük 
78,3 %-át töltötték közterületi szolgálatban.  
 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenységirányítási központ (a továbbiakban: TIK) működése. 

 

Az elmúlt évben 11 678 adatlapon érkezett bejelentésre intézkedtek az ügyeletesek. Az ebben a 
formában érkezett bejelentések száma 242-vel csökkent a 2018. évi adatlapszámhoz képest. 
A reagálási idők az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az átlagos adatlapátvételi idő 2017-ben, 

2018-ban és 2019-ben is 15 másodperc volt. 
 

A katasztrófavédelmi műveletirányítókkal, a mentésirányítással és a többi együttműködő szerv 
ügyeleti szolgálatával az együttműködésünk kiegyensúlyozott, jó színvonalú. A Szombathelyi 
Hívásfogadó Központ újonnan munkába álló hívásfogadóit a felkészítő képzés keretében fogadjuk a 
TIK-ben, tájékoztatást adunk a TIK működéséről, a hívásfogadás és tevékenységirányítás 
folyamatáról. Felkérés alapján a TIK osztályvezetője képzést tartott a Szombathelyi Hívásfogadó 
Központban, melynek fő célja az együttműködés erősítése, a bajba jutott állampolgár részére történő 
szakszerű segítségnyújtás hatékonyabbá tétele. 
 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység. 
 

Szabálysértési hatóságainknál a 2019. évben összesen 3106 feljelentés alapján indult szabálysértési 
eljárás, mely adat az előző évihez viszonyítva 9,1 %-os csökkenést mutat. A feljelentések megtételére 
továbbra is jellemzően a közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések miatt került sor. 
 

Az értékelt időszakban kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 1241 esetben érkezett 
feljelentés szabálysértési hatóságainkhoz a 2018. évi 1180 feljelentéshez képest. Tekintettel arra, 

hogy a kiemelt közlekedési szabálysértések bizonyításához a tényállás tisztázása szükséges, ezért 
ezen szabálysértések esetén a helyszíni bírság kiszabása helyett a feljelentés megtétele a jellemző. 
Szabálysértési hatóságaink 3305 főt vontak eljárás alá, míg az előző évben 3653 főt. A közrend elleni 
szabálysértések elkövetőinek számában 5,1 %-os a csökkenés, azonban a kiemelt közlekedési 
szabálysértések esetében 2 %-os az emelkedés. 
 

A szabálysértési eljárások lefolytatása mellett 1073 esetben a meg nem fizetett helyszíni bírság 
végrehajtására is intézkedni kellett. 
Az igazgatásrendészeti szakterület részére az eljárás átlagos időtartamával kapcsolatban 
meghatározott teljesítménykövetelmény-minimum 27,4 nap volt, amit a szabálysértési hatóságok 
27,2 nap alatt teljesítettek. 
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A személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos engedélyezés 
összes ügyintézése 375-ről 380-ra nőtt, kérelem elutasítására egy esetben került sor. 
 

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére és használatára vonatkozó érvényes 
engedélyek száma jelenleg 8, a 2018. évi 11 engedélyhez képest. A 2019. év végén összesített adatok 
szerint a figyelmeztető jelzést adó készülékek használatára vonatkozó érvényes engedélyek száma 
33. 

A lőfegyver megszerzése iránt beadott kérelmek száma összességében 5 %-kal (581-ről 552-re) 

csökkent. A fegyverrendészeti szakterületen az engedély-visszavonások száma az előző évhez képest 
33 %-kal csökkent, másodfokú eljárásra 2 esetben került sor. Az európai lőfegyvertartási engedélyt 
igénylők száma 2019-ben 31,1 %-kal nőtt. 
 

A korábbi év ellenőrzési számadatához képest 3,4 %-kal több, 627 kábítószer-rendészeti ellenőrzést 
hajtottunk végre. Jogszabályi előírás megsértése miatt 2 esetben szabálysértési feljelentés megtételére 
került sor. 
 

Tűzijátékot három esetben engedélyeztünk, állandó pirotechnikai tárolóhely 2 db. található a megye 
területén. Az ezekben tárolt mennyiség egyik esetben sem haladja meg a 10 tonna nettó 
hatóanyagtartalmat. Közülük egy jogi személy rendelkezik forgalmazási engedéllyel. Év végi 
forgalmazási engedélyt 19 esetben adtunk ki. Robbanóanyag felhasználásával kapcsolatos 
ügyintézésünk a 2019. évben nem volt. 
Megyénkben a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház tartozik az atomenergia-alkalmazás 
tekintetében közbiztonsági engedélyköteles körbe. Az előző év adatához képest az engedéllyel 
rendelkező személyek számában (11 fő) nem történt változás. Éves helyszíni és adminisztratív 
ellenőrzésüket végrehajtottuk. 
A Főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályára az értékelt időszakban 42 új szolgálati igazolvány 
és jelvény igénylésére irányuló kérelem érkezett és került elbírálásra. Az év végén 25 igazolvány és 
jelvény gyártása és kiadása volt folyamatban. Nyilvántartási adataink szerint 276 érvényes szolgálati 
igazolvány és szolgálati jelvény van az egyes rendészeti feladatot ellátó személyek birtokában. 
 

8. A bűn- és baleset-megelőzés. 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 
Munkánk során kiemelten kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelmet, az áldozatvédelmet, a kábítószer-
prevenciót, a megelőző vagyonvédelmet, a környezetvédelmet és az időskorúak áldozattá válásának 
megelőzését. Az év során figyelemmel kísértük a nyomozás-elrendeléseket, az egyes 
bűncselekmények gyakoriságát, az új módszereket, majd az ezekből levont következtetésekhez 
igazítottuk napi munkavégzésünket. 
A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is folyamatban volt az országos OVI-ZSARU, a 

DADA és az ELLEN-SZER, „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-
bűnözés megelőzésében”, valamint az „Iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat” elnevezésű, 
továbbá a saját kezdeményezésű középiskolai „Leszerellek” program.  
Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében folytatódott az „Idősek védelme” 
programunk. A korosztályt érintő jogsértések megelőzésére az időskorúak bűnmegelőzési 
kortárssegítő programja megyénk öt településén működik. 
 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, a rendőrség iskolai prevenciós programjai. 
A 2018/2019-es tanévben az OVI-ZSARU programot 3 oktató a megye 6 településének 8 óvodájában 
és 2 tagóvodájában folytatta, összesen 377 gyermeket értünk el. A 2019/2020-as tanévben további 10 

új óvodai intézmény csatlakozott, amely által bővítettük annak végrehajtását, így a megye 11 

településének 18 óvodájában és 2 tagóvodájában 603 gyermek vesz részt az OVI-ZSARU 

programban.   
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A megyében 1993 óta töretlen népszerűséggel van jelen az általános iskolákban a DADA program. 
A program oktatásában a 2018/2019-es tanévben 8 település 16 általános iskolájának és egy 
tagiskolájának harminc osztálya vett részt, amelyekben a 627 diákot tizenegy kolléga oktatta. A 
2019/2020-as tanévben a programban érintett települések, iskolák és osztályok számát is sikerült 
bővítenünk, változatlan oktatói létszámmal. Az idei tanévben a program a megye 9 településének 17 
általános iskolájában és egy tagiskolájában, 34 osztályban folytatódik, 744 diákot elérve.  
 

A középiskolai ELLEN-SZER programot 14 éve oktatjuk a megyénkben. A 2018/2019-es tanévben 
a programot 2 kolléga 2 szombathelyi középiskola 4 osztályában oktatta, összesen 120 diákot értek 
el. A 2019/2020-as tanévben a 2 intézmény 3 osztályában 89 diák vesz részt a programban. 
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat a 2013/2014-es tanévben kezdte meg működését. A 
Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának állományából 3 fő, 2 fő szenior és 1 fő 
hivatásos állományú, a Körmendi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának állományából pedig 1 fő 
hivatásos állományú bűnmegelőzési tanácsadó végezte e tevékenységet, három település 11 
iskolájának 151 osztályában. A 2018/2019-es tanévben összesen 3867, a 2019/2020-as tanévben 
pedig 3831 diákot értek el. A bűnmegelőzési tanácsadók elsősorban bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi 
feladatokat láttak el. 
 

Az együttműködési megállapodásban rögzített időtartamban fogadóórákat tartottak az érintett 
oktatási intézményekben, biztosítva ezzel a rendőri jelenlétet az iskolákban. A 15-18 éves korosztályt 
veszélyeztető jogellenes cselekményekkel kapcsolatban prevenciós előadásokat tartottak a felmerülő 
igények alapján.  
A Bűnmegelőzési Alosztály szakirányítás keretében folyamatosan támogatta a tanácsadók 
tevékenységét. Az oktatási intézményektől kapott visszajelzések és értékelések alapján a 
bűnmegelőzési tanácsadók munkáját szükségesnek és hasznosnak ítélték. 
 

A gyermek- és fiatalkorúak áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében a prevenciós 
programok oktatásán túl – amelyekbe a bevont intézmények, illetve elért diákok számát bővítettük – 

az óvodákkal, az alap- és középfokú oktatási intézményekkel széleskörű együttműködés alakult ki. 
Az iskolákban megjelenő jogsértő cselekményekről, az ifjúságvédelmi felelősökkel és a 
pedagógusokkal kiépített jó kapcsolatnak köszönhetően, azonnali információáramlás valósult meg.  
 

Kiemelést érdemel, hogy az ORFK Bűnmegelőzési Osztálya, valamint a Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztálya szervezésében Kőszegen, a Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 
Intézmény színháztermében bemutatásra került a „Kiállok érted” színdarab, valamint a hozzá 
kapcsolódó program, amelyen a Vas megyei gyermekvédelmi intézmények, gyermekotthonok lakói 
és nevelői, nevelőszülők, továbbá a meghívott vendégek, kollégák vettek részt. 
 

Részt vettünk – a „Leszerellek” programunkban részesülő középiskolákból delegált csapatokkal – a 

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által egyedi pályázat keretében támogatott „Krimit tud?” regionális 
vetélkedő rendezvényén, ahol megyénk csapatának tagja különdíjban részesült. 
 

20. alkalommal szerveztünk jubileumi vetélkedőt a megyénkben a DADA programban résztvevő 
általános iskolások részére.  
 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 
A hozzátartozók közötti erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmény-kategóriák közül több 
tényállás vonatkozásában került sor nyomozás elrendelésére. 
Magas számban fordult elő testi sértés, zaklatás, kiskorú veszélyeztetése, valamint garázdaság, illetve 
a korábbi évek tapasztalatától eltérően az elmúlt évben már jelentősebb arányt képviselő kapcsolati 

erőszak. A többi bűncselekmény-kategóriában az eseti jelleg dominált.  
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Tapasztalataink szerint a hozzátartozók közötti erőszak kiváltó okai között szerepelt – a terhelti 

oldalon – az alkoholos befolyásoltság, valamint a hosszabb vagy rövidebb ideje tartó családi 
konfliktus. 

 

A körzeti megbízotti állomány különös figyelmet fordít e jelekre, illetve egyéb, a családon belüli 
erőszakos cselekményre utaló információkra. 
A bántalmazók túlnyomó többsége az elmúlt évben is férfi volt, akik kihasználták a sértett, a 

többnyire nő gyengébb fizikai adottságait, függő helyzetét.  
A bántalmazó részére ajánlható éjszakai szállást nyújtó intézmények, valamint a bántalmazott által 
igénybe vehető áldozatsegítő, szociális és jogi segítségnyújtó szervek adatait tartalmazó tájékoztatót 
aktualizáltuk, közzétételére a sajtóreferensen keresztül intézkedtünk.  
 

A gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat felé 54 alkalommal éltünk jelzéssel. A 

hozzátartozók közötti erőszak kezelésének, a sokszor helyrehozhatatlan következményekkel járó 
bűncselekmény megelőzésének hatékony eszköze az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézménye. 
Elrendelésének és ügyintézésének helyes gyakorlata az elmúlt évek folyamán kialakult a 
rendőrkapitányságokon. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 41 esetben került sor.  
 

8.4. Áldozatvédelem. 
Az áldozattá válás megelőzése érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a bűncselekmények 
alakulását, az elkövetési módszereket, a kiemelt célcsoportok érintettségét. Az áldozatvédelmi 
tájékoztatások, az igazolások és a sértetti adatlapok kiállításának szakirányítás keretében történő 
ellenőrzését végrehajtottuk. Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottunk a különleges 
bánásmódú sértettekkel kapcsolatos feladatok végrehajtására. 
 

A kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében a Vas Megyei 
Kormányhivatal munkatársaival folyamatos kapcsolattartást alakítottunk ki, továbbá 
együttműködtünk a szombathelyi Áldozatsegítő Központtal. 
A hatékonyabb áldozatirányítás és az áldozatsegítés területeinek megismerése, a már meglévő 
ismeretek frissítése érdekében – a Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának közreműködésével, az 
Áldozatsegítő Központ munkatársának bevonásával – „Az áldozatvédelem és az áldozatsegítés 
irányai a bűnmegelőzésben” címmel akkreditált képzést szerveztünk. A képzésen előadóként az 
Országos Kriminológiai Intézet két munkatársa a gyermekvédelem és a kapcsolati erőszak 
témakörében tartott előadást az állomány részére. Az oktatáson összesen 66 fő vett részt. 
 

8.5. A kábítószer prevenció helyzete. 
A saját kezdeményezésű programunk, a „Leszerellek” program keretében a középiskolás korosztály 
részére az általános bűnmegelőzési ismeretek mellett a drogprevenció témaköre (prevenciós 
kisfilmek, esetek bemutatása) került feldolgozásra.  
A drogprevenciós előadásokon a statisztikai adatokat, valamint az ismert kábítószer-használatra 
vonatkozó ismereteket felhasználva kiemelten kezeltük a kábítószerekre vonatkozó jogi szabályozás 
ismertetését, különös tekintettel a designer drogokra. Az előadások megtartására az intézmények 
igényei szerint és ütemezésében, az osztályfőnöki órák keretén belül került sor.  
 

A „Szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 
program végrehajtásában kapitányságonként 1 fő, összesen 6 fő kijelölt drogprevenciós összekötő 
vett részt. A Bűnmegelőzési Alosztály a feladatra elkülönített e-mail címmel rendelkezik, 
szakirányítás keretében koordinálta az összekötők tevékenységét. A drogprevenciós tisztek adatlapját 
évközben frissítették, az ELBIR rendszerben rendszeresen közzétették. 
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A drogprevenciós tisztek a rendőrkapitányságokon a hozzájuk forduló, iskoláskorú gyermekeket 
nevelő szülők részére elektronikus úton, előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon 
keresztül nyújtottak tájékoztatást a kábítószerekkel kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben. 
A Kábítószer-Ellenes Világnaphoz kapcsolódó időszakban programsorozatot hajtottunk végre. 
Együttműködtünk Szombathely Megyei Jogú Város Kábítószer Egyeztető Fórumával. A KEF 
támogatásával, „Szertelen Szombathely” címmel drogprevenciós pályázatot írtunk ki a „Leszerellek”, 
az ELLEN-SZER programokban és az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózatban résztvevő diákok 
részére. A pályaművek a drogprevencióval kapcsolatban három kategóriában – fotó, fotómontázs; a 
fiatalok drogokhoz való viszonyát bemutató esszé; tetszőleges technikával készített rajz – kerültek 
benyújtásra. Kategóriánként az első három helyezett díjazásban részesült, a díjazott pályaművek 
prevenciós céllal kiállításra, felhasználásra kerültek. Az idei évben „Szer-telen vetélkedő” 
elnevezéssel további programelemet tervezünk végrehajtani. 
 

8.6. Megelőző vagyonvédelem. 
A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással foglalkozó piaci szereplők támadásjelző 
rendszereinek a Rendőrség fogadó felületet biztosított. Vas megyében eddig egyedül az MKB Bank 
Zrt. szombathelyi fiókja csatlakozott a támadásjelző rendszerhez. Az elmúlt évben nem volt éles 
riasztás, 12 lemondott riasztás és 65 tesztriasztás érkezett. 
 

A 2019. évben is végrehajtottuk a Rendőrség „Házhoz megyünk!” elnevezésű bűnmegelőzési 
programjának megyei feladatait. A bűnügyi helyzetelemzések alapján kijelölt településeken a 
délelőtti idősávban iskolai prevenciós előadásokat, a délután folyamán lakossági tájékoztató fórumot 
tartottunk, a rendezvény teljes ideje alatt pedig információs pontot működtettünk, ahol folyamatos, 

közvetlen kommunikációt biztosítottunk a lakosság részére, illetve bemutattuk a Mobil 

Bűnmegelőzési Centrumot. A „Házhoz megyünk!” programon belül 10 alkalommal 37, önálló 
kitelepülések során pedig 9 esetben 139 kerékpárt „BikeSafe” regisztrációját végeztük el. 
 

A nyári időszakban „Bűnmegelőzési Strandparti” elnevezésű programunk keretében a fürdők 
területén (Sárvár, Bükfürdő és Szombathely) egész napos interaktív játékot, bűnmegelőzési 
tanácsadást biztosítottunk a családok részére.  
Intenzív bűnmegelőzési tevékenységet folytattunk a halottak napjához és az adventi időszakhoz 
kapcsolódóan. Folytattuk a „Biztonságos adventet kívánunk!” programunkat, amelynek keretében a 
karácsonyi vásárokon és a bevásárlóközpontokban kitelepülést, vagyonvédelmi tájékoztatást 
hajtottunk végre, sajtótájékoztató keretében hívtuk fel a figyelmet az adventi időszak bűnmegelőzési 
tanácsaira. 
 

8.7 A baleset-megelőzési tevékenység. 
A Főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának propagandatevékenysége összhangban volt fő 
célkitűzéseinkkel. Az éves munkatervben szereplő feladatok végrehajtása mellett az év során 
folyamatosan elemeztük a megye közúti közlekedési baleseti adatainak alakulását. Az eredményesség 
növelése érdekében a baleset-megelőzési tevékenységet összehangoltuk a rendőri végrehajtó 
munkával. 
A 2019. év folyamán több célzott baleset-megelőzési kampányt folytattunk (tanévkezdési és 
tanszüneti kampány, „Látni és látszani 2019 - egymásért”, „Télapó akció”, „Téligumi kommandó”). 
Végrehajtottuk a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának javítása érdekében 
meghatározott megelőzési programot („Biztonságban munkába jövetmenet” kampány, 
„Nyugdíjasként is biztonságban közúton és otthon”). 
A nyári időszakban több gyermektáborban tartottunk rendőrségi bemutatót, figyelemfelhívó előadást 
(az „Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány” zánkai táborában), valamint a Büntetés-

végrehajtási Intézetben. 
Szeptember hónapban a tanévkezdési kampány során több rendezvényt szerveztünk („Európai 
Mobilitási Hét”, „Edward day”, „Megyei Diáksport Nap”). 
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8.8 „Az iskola rendőre” és a „SuliMoped” program. 

Az „Iskola Rendőre” program keretében Vas megyében 58 fő rendőr 65 általános iskolában lát el 
iskolarendőri feladatokat. A tanintézetek többségénél nagyon pozitív hozzáállást tapasztalunk. Az 
intézményeknek tetszik a program, segítik a rendőrök munkáját, ám azt is hozzá kell tenni, hogy a 
jelenleginél nagyobb óraszámban, napi szinten igényelnék a rendőri jelenlétet, ami a napi feladatok 
végrehajtása, illetve a közterületi munka mellett nem mindig megoldható. 
A „SuliMoped” program adta lehetőséggel a 2018/2019-es tanévben megyénkben a diákok nagy 
számban éltek, a tanfolyamon résztvevő 65 diák mindegyike sikeres vizsgát tett és szerzett vezetői 
engedélyt. A program végrehajtására Szombathely, Körmend, Szentgotthárd és Sárvár városokat 
választottuk ki. A tanulók és az általános iskolák pedagógusainak hozzáállása és együttműködése 
példaértékű volt. A 2019/2020-as tanévben négy városban (Szombathely, Körmend, Sárvár, 
Szentgotthárd) 75 gyermek kezdte meg tanulmányait a „SuliMoped” program keretében. 
 

9. Együttműködés. 

 

9.1 A helyi önkormányzatokkal és a Vas Megyei Önkormányzattal folytatott együttműködés. 
A kapcsolattartás, az együttműködés az önkormányzatokkal jó szintű, az információcsere folyamatos, 
a körzeti megbízottak és az őrsparancsnokok a polgármesteri hivatalok kijelölt vezetőivel 
rendszeresen egyeztetik a közbiztonságra vonatkozó információkat. 
A járási közbiztonsági egyeztető fórumok munkájában a Főkapitányság képviselői a működés és az 
érintettség függvényében, míg a rendőrkapitányságok képviselői a szükséges mértékben részt vettek. 
A konzultációkon, fórumokon a Rendőrség munkájának megítélésében továbbra is a pozitív 
kicsengésű hozzászólások domináltak. 
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatok 2019-ben is aktívan és elkötelezetten 
támogatták a Főkapitányság, valamint az illetékességi területükön működő rendőrkapitányságok és 
rendőrőrsök munkáját. A közbiztonság és a közrend fenntartása során az állomány által tanúsított 
kimagasló szakmai munka elismerésének jeléül és a további fejlesztésekhez történő hozzájárulás 
céljából az önkormányzatok folyamatos anyagi támogatást nyújtottak. Külön kiemelést érdemel, 
hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a korábbi évekhez hasonlóan, 2019-ben is 

felajánlotta 10 000 000 Ft összegű pénzadományát a Szombathelyi Rendőrkapitányság 
tevékenységének segítése céljából. 
 

9.2 A területileg illetékes ügyészségekkel folytatott együttműködés. 
Az ügyészségekkel történő kapcsolattartás és együttműködés 2019-ben is kifogástalan volt. A több 
évtized alatt kialakított személyes kapcsolatoknak is köszönhetően az ügyészségek szakmai irányítása 
közvetlen és folyamatosan építő jellegű. 
Szabálysértési hatóságaink az elővezetések ügyészi jóváhagyásának szükségessége miatt napi 
kapcsolatban vannak az ügyészi szervezettel. A Szombathelyi Járási Ügyészség munkatársa a tavalyi 
évben részt vett az igazgatásrendészeti szakterület munkatársai számára tartott képzésen, ahol az 
aktuális problémákról tartott konzultációs előadást. A közlekedésrendészeti szakterület munkatársai 
a járási ügyészségekkel rendszeres munkakapcsolatot tartanak. Az Ügyészség munkatársai a tavalyi 
évben több alkalommal vettek részt meghívásra képzéseken, ahol az aktuális jogszabályi 
változásokról adtak tájékoztatást. 
 

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

A civil szervezetekkel történő együttműködés elsősorban a Főkapitányság és azon egyesületek között 
erőteljes, amelyek az aktív, a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságos állomány érdekeivel 
kapcsolatos tevékenységet folytatnak. A velük kötött együttműködési megállapodások alapján közös 
programokat szerveztünk, amelyek során kiegyensúlyozott, kölcsönös munkakapcsolat alakult ki. 
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9.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés. 

A megyében az érvényes együttműködések száma tavaly eggyel csökkent, 74 polgárőr egyesület 
működött aktívan, hatályos együttműködési megállapodás alapján, azonban december végén a 
Csepregi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondtuk, 
miután az Országos Polgárőr Szövetség az egyesületet kizárta a tagjai közül. 
A törvényi előírások és az Országos Polgárőr Szövetség Elnökségének határozata alapján kizárólag 
polgárőr igazolvánnyal rendelkező egyesületi tag lehet polgárőr. A korábbi évekkel ellentétben a nem 
aktív, pártoló és más tevékenységet ellátó egyesületi tagok a létszámadatokba már nem számítanak 
bele. Az aktív, polgárőr igazolvánnyal rendelkezők száma több mint húsz fővel, 2085-re emelkedett. 

A 2019. év végére a polgárőrök tevékenységét 34 ifjú polgárőr is segítette. Együttműködésünk a 
polgárőr szervezetekkel jónak értékelhető. A rendőrkapitányságokon a kijelölt munkatársak 
folyamatosan egyeztetik a közös szolgálatellátást az erők és eszközök optimális felhasználása 
érdekében. A közös járőrszolgálatokba, melyek száma a 2019. évben 77 esettel csökkent (666 esetre), 
leggyakrabban a körzeti megbízotti állományt vontuk be. A közös szolgálatokban 1830 polgárőr 
(2018-ban 1630) 4034 (2018-ban 3789) órában vett részt. Az önálló polgárőri szolgálatellátás is 
rendszeres, mely a települések lakott területeinek, továbbá kiskertes, hétvégi házas övezeteinek 
bűnmegelőzési célú ellenőrzését jelenti elsősorban. Ez utóbbi területeken nagyon hasznos a lovas 

polgárőr egyesület működése és tevékenysége. Kiemelt hangsúlyt fektettünk és fektetünk a 
határterületen működő polgárőr egyesületek bevonására az illegális migráció felderítését elősegítő 
információgyűjtésbe. 
 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel és személyekkel, valamint a 

társhatóságokkal folytatott együttműködés. 

A hatályos együttműködési megállapodásokban foglalt kötelezettségeinket teljesítettük, melyek 
közül kiemelkedett a rendészeti szervekkel folytatott közös szolgálatellátás. A Főkapitányság területi 
szervezeti elemei és helyi szervei saját megkeresés és társhatósági felkérés alapján, a 2019. évben 
összesen negyvenhat esetben hajtottak végre az illegális migráció és ahhoz kapcsolódó más jogellenes 
cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 

8/2010. (II.19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás által meghatározott közös szolgálati 
feladatokat. A közös akciókban a százhetvenhárom rendőrön kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 
továbbiakban: NAV) Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága 143 fős egységgel, a Vas Megyei 

Kormányhivatal 19 fővel, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-dunántúli 
Regionális Igazgatósága 2 fővel vett részt. Az értékelt időszakban 702 személyt, 351 közúti járművet, 
16 vasúti szerelvényt, valamint 23 foglalkoztatót, szórakozóhelyet, illetve telephelyet ellenőriztek. 
A védelmi igazgatási feladatok tekintetében a védelmi tiszt együttműködik a Vas Megyei Védelmi 
Bizottsággal, a VMKI polgári védelmi szakterületével, valamint a védelmi igazgatási feladatokra 
kijelölt szervezetekkel. A rendészeti szakterület munkatársai rendszeresen együttműködnek a VMKI 
tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági területének szakembereivel. A kiváló együttműködés 
elsősorban a közlekedési balesetekkel kapcsolatos helyszíni tevékenységeknél, valamint a veszélyes 
árut szállító járművek ellenőrzése során valósul meg. 
Az ügyek feldolgozása során rendszeres volt a kapcsolattartás más rendőri szervekkel, valamint a 
NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának nyomozó szerveivel. 
Az illetékes GYSEV, illetve MÁV szervekkel folyamatos kapcsolatban állunk, az együttműködés jó 
színvonalú. Az értékelt időszakban több alkalommal tartottunk értekezletet a vasúttársaságokkal. 
 

 

III. Összegzés, a kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2019. évet értékelve megállapítható, hogy kijelölt céljainkat alapvetően elértük, meghatározott 
feladatainkat döntően végrehajtottuk. Olyan, a munkát akadályozó körülmény nem merült fel, amely 
alaptevékenységünket jelentősen hátráltatta volna. Munkánkat meghatározóan a normákban 
előírtaknak megfelelően, törvényesen végeztük. 
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A Főkapitányság és helyi szervei 2020. évi fő célkitűzései – a belügyminiszter és az országos 
rendőrfőkapitány által meghatározott ágazati és szervezeti célok alapján – az alábbiakban foglalhatók 
össze: 

1. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló erőszakos és vagyon elleni 
jogsértések elleni hatékony fellépés, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek 
fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználásával. 

2. Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint az 
egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony 
együttműködéssel a települések és a külterületek biztonságának további erősítése. 

3. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetben 
meghalt személyek számának csökkentése, valamint az ittas járművezetőkkel szembeni 
hatékony fellépés. 

4. A közterületi reagáló képesség szinten tartása, javítása, az eseményekhez történő igazítása. A 
lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásához szükséges rendészeti feladatok 
végrehajtása. 

5. Az illegális migráció elleni további fellépés, a mélységi migrációs ellenőrzés erősítése. 
6. A szabálysértési eljárások átlagos időtartamának szinten tartása, az időszerűség javítása a 

mérőszámok függvényében. 
7. A Tevékenységirányítási Központban a katasztrófavédelmi műveletirányítókkal közös 

szolgálatellátás hatékony működtetése, a Tevékenységirányítási Központ reagáló 
képességének javítása. 

8. Az objektív felelősség hatálya alá tartozó közigazgatási eljárások törvényes és szakszerű 
lefolytatása a Közigazgatási Hatósági Szolgálatnál. 

9. A közterületi állomány intézkedéstaktikai készségének, a személyes szabadságot korlátozó 
intézkedések szakszerű dokumentálásának, parancsnoki kivizsgálásának további javítása. 

10. A közterületi reagáló képesség szinten tartása, javítása, az eseményekhez történő igazítása. A 
lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartásához szükséges rendészeti feladatok 
végrehajtása. 

11. Az osztrák és szlovén társszervekkel folytatott rendészeti együttműködés szinten tartása. 
12. A Rendőrség általános szabálysértési hatósággá válásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 

 

 

 

Szombathely, 2020. április  
 

 

 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

főkapitány 

 

 

 

 

 

 























































































    

MEGYEI JEGYZŐ 

 

 

 
 

ELŐTERJESZTÉS  

közösségi célú alapítványok támogatására 

 

 

A megyei közgyűlés elnöke a közgyűlésnek történő utólagos beszámolás mellett a 
költségvetési rendeletben elkülönített elnöki keret felhasználására kötelezettséget 
vállal. Az elnöki keretből esetenként alapítványok is igényelnek támogatást.  
 

A Mötv. (2011. évi CLXXXIX. törvény) 42. §. (4) bekezdése értelmében a 
képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átvétele és 
átadása.  
 

E törvényi kötelezettségnek eleget téve javaslom, hogy a közgyűlés engedélyezze az 
elnöki keret terhére a Savaria University Press Alapítvány részére Pusztay János: 
Kutyaur és más történetek c. könyvének megjelentetéséhez 100.000,- Ft, továbbá a 
Magyarok Kenyere Alapítvány részére a Magyarok Kenyere Program keretében 
megvalósuló adománybúza gyűjtés lebonyolításához 100.000,- Ft támogatás 
biztosítását.   
 

Határozati javaslat:  
 

A megyei közgyűlés 

 

1.  az elnöki keret terhére a Savaria University Press Alapítvány részére Pusztay 
János: Kutyaur és más történetek c. könyvének megjelentetéséhez 100.000,- Ft, 

továbbá a Magyarok Kenyere Alapítvány részére a Magyarok Kenyere 
Program keretében megvalósuló adománybúza gyűjtés lebonyolításához 
100.000,- Ft támogatást biztosít.   

 

2. Felkéri elnökét a támogatási szerződések aláírására.  
 

Felelős:  közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2020. május 14.                     
                                                 

     Dr. Balázsy Péter sk.  
 


