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Munka1

		2021. december 2. és 2022. június 3. közötti időszakban elrendelt fokozott ellenőrzések 

		Megye		Szerv		Alkalmak száma		Cél		Időtartam		Érintett földrajzi terület		Meghosszabbítás

		Baranya megye		Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 		1 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. 		2022. január 1. 00.00 órától 2022. március 31. 24 óráig		Baranya megye közigazgatási területe		Nem történt. 

		Bács-Kiskun megye		Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás 		9 alkalommal		Belépésre jelentkező országos, valamint viszonylati statisztika top 5 helyén ember-, valamint árucsempész állampolgársági kategóriájába tartozó szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek úti okmányai és mellékletei eredetiségének, érvényességének körözési nyilvántartásokban történő fokozott ellenőrzése. Járművek és szállítmányok személy megbúvására vagy tárgyak, csempészáru elrejtésére alkalmas helyeinek technikai eszközök alkalmazásával történő átvizsgálása. Kábítószer-kereső szolgálati kutya alkalmazása.		2021. december 5. 13-17 óráig, 2021. december 30. 10-14 óráig, 2022. január 5. 13-17 óráig, 2022. január 16. 12-16 óráig, 2022. február 24. 8-12 óráig, 2022. március 6. 12-16 óráig, 2022. április 6. 12-16 óráig, 2022. május 3. 11-15 óráig, 2022. május 21. 8-12 óráig		Bácsalmás közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						11 alkalommal		Átlépésre jelentkező, viszonylatban az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt (különösen okmányhamisítást és embercsempészetet) leggyakrabban elkövető állampolgársági kategória úti okmányai és mellékletei eredetiségének, érvényességének fokozott ellenőrzése. Az átlépésre jelentkező szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek körözési nyilvántartásokban történő fokozott ellenőrzése. Járműveken elrejtőzött személyek, azokban esetlegesen elhelyezett tiltott anyagok (így különösen csempészáru, fegyver, lőszer, kábítószer, fizetőeszközök), rejtekhelyeinek technikai eszközök alkalmazásával történő fokozott ellenőrzése. Robbanószer-kereső szolgálati kutya alkalmazása.		2021. december 12. 7-11 óráig, 2021. december 25. 8-12 óráig, 2022. január 9. 7-11 óráig, 2022. január 24. 10-14 óráig, 2022. február 12. 12-16 óráig, 2022. március 12. 8-12 óráig, 2022. március 22. 10-14 óráig, 2022. április 18. 11-15 óráig, 2022. április 20. 8-12 óráig, 2022. május 8. 13-17 óráig, 2022. május 16. 10-14 óráig		Bácsalmás közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						6 alkalommal		Kilépésre jelentkező személyek azon vizsgálata, hogy az érintett személy nem lépte-e túl a schengeni államok területén engedélyezett tartózkodás maximális időtartamát. A nagy értékű gépjárművek, vagy a lopási statisztika top 10 helyezésén lévő márkájú személygépjárművek okmányainak és jogszerű használatának körözési nyilvántartásokban történő fokozott ellenőrzése. Járműveken elrejtőzött személyek, elhelyezett tiltott anyagok (így különösen csempészáru, fegyver, lőszer, kábítószer, fizetőeszközök), rejtekhelyeinek technikai eszközök alkalmazásával történő fokozott ellenőrzése. Kábítószer-kereső szolgálati kutya alkalmazása.		2021. december 15. 12-16 óráig, 2022. január 31. 10-14 óráig, 2022. február 20. 10-14 óráig, 2022. március 27. 9-13 óráig, 2022. április 25. 9-13 óráig, 2022. május 27. 15-19 óráig		Bácsalmás közúti határátkelőhely		Nem történt. 

				Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó		2 alkalommal		Járművek, személyek kutatása, jármű-vizsgáló egységfelszerelés alkalmazása, figyelemmel a lehetséges csempészett árukra. Szolgálati kutya alkalmazása a szolgálat vezénylése alapján.		2022. február 1-28. 00.00-24 óráig, 2022. május 3-31. 00.00-24 óráig 		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						2 alkalommal		Határátléptető bélyegző lenyomtok eredetiségének ellenőrzése. Kilépő 3. országbeli állampolgárok tartózkodásának jogszerűségének ellenőrzése. Vezetői engedélyek eredetiségének ellenőrzése.		2022. február 1-28. 00.00-24 óráig, 2022. május 3-31. 00.00-24 óráig 		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						2 alkalommal		Kisteher forgalomban közlekedő gépjárművezetők úti, menet, gépjármű okmányainak technikai eszközzel történő ellenőrzése. Kisteher gépjárművek rakterének, szállítmányának, alvázának, megbújásra alkalmas helyeinek vizsgálata. 		2022. február 1-28. 00.00-24 óráig, 2022. május 3-31. 00.00-24 óráig 		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						4 alkalommal		A kilépő utasok úti okmányaiban szereplő, bélyegző lenyomatok eredetiségének fokozott ellenőrzése, technikai eszközökkel, NEKOR rendszer segédanyagainak használatával, NHERR visszaellenőrzéssel.		2022. február 2. 00.00-24 óráig, 2022. február 9. 00.00-24 óráig, 2022. február 18. 00.00-24 óráig, 2022. február 26. 00.00-24 óráig, 		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						10 alkalommal		Alkohol teszterrel végzett ellenőrzés, minden kilépő gépjárművezető tekintetében Drager eszközzel. 		2022. február 3. 16-18 óráig, 2022. február 11. 16-18 óráig, 2022. február 17. 16-18 óráig, 2022. február 24. 16-18 óráig, 2022. február 28. 16-18 óráig, 2022. május 5. 16-18 óráig, 2022. május 11. 16-18 óráig, 2022. május 17. 16-18 óráig, 2022. május 27. 16-18 óráig, 2022. május 31. 16-18 óráig		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

						1 alkalommal		Utánzott lengyel vízumokról szóló dokumentáció alapján lengyel vízumok ellenőrzése.		2022. május 3-31. 00.00-24 óráig		Hercegszántó és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely		Nem történt. 

				Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod 		2 alkalommal		Az illegális migráció és az embercsempészés visszaszorítása.		2022. február 7-11., 2022. május 26-29.		Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területe		Nem történt. 

				Határrendészeti Kirendeltség Kelebia		1 alkalommal		A belépésre jelentkező albán állampolgárok beutazási feltételeinek ellenőrzése. 		2021. július 22.-2022. február 25.		Tompa Közúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						23 alkalommal		Belépő személygépkocsik, mikrobuszok, autóbuszok kábítószer-kereső kutyával történő fokozott ellenőrzése az utasok csomagjaikkal történő leszállítása mellett. 		2021. december 5. 1-3 óráig, 2021. december 11. 21-23 óráig, 2021. december 19. 8-10 óráig, 2021. december 25. 9-11 óráig, 2021. december 27. 13-15 óráig, 2021. december 31. 8-10 óráig, 2022. február 8. 8-11 óráig, 2022. február 13. 14-16 óráig, 2022. február 24. 12-14 óráig, 2022. február 27. 10-12 óráig, 2022. március 8. 10-14 óráig, 2022. március 12. 22-1 óráig, 2022. március 15. 1-3 óráig, 2022. március 18. 22-24 óráig, 2022. március 28. 8-10 óráig, 2022. április 1. 10-12 óráig, 2022. április 8. 20-22 óráig, 2022. ápilirs 14. 13-15 óráig, 2022. április 18. 8-11 óráig, 2022. április 29. 10-12 óráig, 2022. május 2. 10-12 óráig, 2022. május 8. 1-3 óráig, 2022. május 9. 8-11 óráig		Tompa Közúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						17 alkalommal		Belépő utasok okmányainak fokozott ellenőrzése azok eredetiségének, illetve a bélyegzőlenyomatok eredetiségének megállapítása céljából okmányvizsgálati eszközök, bélyegzősablon alkalmazásával.		2021. decmber 5. 8-12 óráig, 2021. december 12. 14-18 óráig, 2021. december 21. 14-18 óráig, 2021. december 29. 10-12 óráig, 2022. február 6. 8-10 óráig, 2022. február 13. 16-18 óráig, 2022. február 18. 4-6 óráig, 2022. március 1. 15-18 óráig, 2022. március 24. 21-24 óráig, 2022. április 1 12-14 óráig, 2022. április 18. 4-6 óráig, 2022. április 25. 6-9 óráig, 2022. május 6. 10-12 óráig, 2022. május 14. 13-15 óráig, 2022. május 19. 4-6 óráig, 2022. május 22. 10-12 óráig, 2022. május 29. 4-6 óráig		Tompa Közúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						6 alkalommal		Valamennyi belépő konténer tetejének vizuálisan leellenőrzésre. 		2021. december 8. 00.00-24 óráig, 2021. december 28. 00-24 óráig, 2022. február 7. 15-23 óráig, 2022. február 26. 14-20 óráig, 2022. április 7. 00.00-24 óráig, 2022. május 10. 00.00-24 óráig		Kelebia Vasúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						10 alkalommal		Nemzetközi gyorsvonaton a beutazási feltételek, a tartózkodási napok számának fokozott ellenőrzése, továbbá az utasok okmányainak fokozott ellenőrzése azok eredetiségének, illetve a bélyegzőlenyomatok eredetiségének megállapítása céljából. (kijelölt útlevélkezelők)		2021. december 9. 14-16 óráig, 2022. február 5. 14-16 óráig, 2022. február 19. 14-16 óráig, 2022. március 3. 14-16 óráig, 2022. március 21. 14-16 óráig, 2022. április 20. 14-16 óráig, 2022. május 13. 14-16 óráig, 2022. május 21. 14-16 óráig, 2022. május 30. 8-10 óráig, 2022. május 31. 14-16 óráig		Kelebia Vasúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						26 alkalommal		Kilépő nagy értékű személygépjárművek alvázszámának, motorszámának, forgalmi engedélyének fokozott ellenőrzése, ikresítés módszerével történő külföldre juttatásának megakadályozása céljából. 2 fő gépjármű szakértő kijelölése mellett, azok részvételével. Kiemelt figyelmet fordítva kockázatelemzés alapján veszélyeztetett állampolgárságú egyedül utazó gépjárművezetőkre és veszélyeztetett jármű kategóriákra. (BMW, Audi, Toyota, VW.)  Kilépő utasok okmányainak, egyben a tartózkodás napjainak fokozott ellenőrzése.		2021. december 10-11. 23-2 óráig, 2021. december 21. 3-5 óráig, 2021. december 24. 00.00-3 óráig, 2021. december 26. 1-3 óráig, 2021. december 30. 20-22 óráig, 2022. február 3. 15-17 óráig, 2022. február 9. 11-13 óráig, 2022. február 11. 00.00-2 óráig, 2022. február 16. 4-6 óráig, 2022. február 22. 19-21 óráig, 2022. március 6. 21-1 óráig, 2022. március 11. 13-16 óráig, 2022. március 17. 11-15 óráig, 2022. március 31. 13-16 óráig, 2022. áprilisn 6. 21-23 óráig, 2022. április 9. 7-9 óráig, 2022. április 14 16-18 óráig, 2022. április 15. 1-3 óráig, 2022. április 21. 21-23 óráig, 2022. április 28. 20-22 óráig, 2022. május 6. 21-23 óráig, 2022. május 12. 14-16 óráig, 2022. május 16. 1-3 óráig, 2022. május 19. 22-24 óráig, 2022. május 28. 20-22 óráig, 2022. június 3. 20-22 óráig		Tompa Közúti Határátkelőhely		Nem történt. 

						9 alkalommal		Személygépkocsik, mikrobuszok, áruszállítók, buszok fokozott ellenőrzés végrehajtása passzív biztonsági eszközök alkalmazása, kézben tartott mobilkészülék használat tilalmának betartása, ittas vezetés kiszűrése érdekében, gyermekbiztonsági eszközök használata érdekében. 		2021. december 13. 14-16 óráig, 2021. december 20. 16-18 óráig, 2021. december 22. 23-2 óráig, 2022. február 14. 21-23 óráig, 2022 február 20. 21-23 óráig, 2022. február 25. 8-10 óráig, 2022. március 10. 15-18 óráig, 2022. április 12. 20-22 óráig, 2022. május 25. 14-16 óráig		Kelebia Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		Belépő személygépkocsik, mikrobuszok, autóbuszok kábítószer-kereső kutyával történő fokozott ellenőrzése az utasok csomagjaikkal történő leszállítása mellett.  		2021. december 15. 20-22 óráig		Kelebia Vasúti Határátkelőhely		Nem történt. 

				Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság		3 alkalommal		A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság határszakaszán az utóbbi hónapokban jelentős mértékben megnövekedett a Magyarország területére jogellenesen bejutni szándékozók száma. Az általuk használt útvonalak és az ugrásszerűen megemelkedett embercsempész tevékenység felderítése, a migránsok tovább szállításának megakadályozása, a látókörbe került, megyénkben tartózkodó, jogsértést elkövető külföldiek és magyar állampolgárok elfogása, további jogsértő cselekményeik megakadályozása, a közrend, valamint a közlekedés biztonságának fenntartása, az ittas vezetők kiszűrése érdekében került sor fokozott ellenőrzés elrendelésére, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság teljes illetékességi területére.		2021. szeptember 7. 00.00 órától 2021. december 6. 24 óráig, 2021. december 7. 00.00 órától 2022. március 6. 24 óráig, 2022. március 7. 00.00 órától 2022. június 6. 24 óráig		Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság  illetékességi területe.		Nem történt. 

		Borsod-Abaúj-Zemplén megye		Miskolci Rendőrkapitányság 		3 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása érdekében. 		2021. december 30. 18 órától 2022. január 1. 24 óráig, 2022. május 9. 12-24 óráig, 2022. május 20. 20 órától 2022. május 21. 5 óráig		Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

				Encsi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések foganatosítása; tulajdon elleni jogsértések megelőzése, megakadályozása, megszakítása; időskorú személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése; körözött személyek felkutatása és elfogása céljából.		2022. május 1. 00:00 órától 2022. május 30. 24 óráig		Krasznokvajda rendőrőrs illetékességi területén		Nem történt. 

				Mezőkövesdi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		Mezőkövesd Zsóry FC – UTE NB I. férfi bajnoki labdarúgó mérkőzés biztosításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása során a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése, valamint a közrend fenntartása érdekében.		2022. május 13. 15-23 óráig		Mezőkövesd város területe		Nem történt. 

				Sárospataki Rendőrkapitányság		6 alkalommal		A közbiztonságra kiemelten veszélyes személyek felderítése, felkutatása, továbbá Magyarország területén jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok felkutatása, az illegális migráció elleni szűrőháló működtetése céljából.		2021. december 22. 7-11 óráig, 2022. január 20. 7-11 óráig, 2022. február 22. 7-11 óráig,  2022. március 24. 7-11 óráig, 2022. április 23. 7-11 óráig, 2022. május 24. 7-11 óráig		Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

				Edelényi Rendőrkapitányság		6 alkalommal		Közbiztonság, közlekedés rendjének fenntartása, illegális migráció visszaszorítása.		2022. január 20. 8-12 óráig, 2022. február 17. 8-12 óráig, 2022. március 17. 8-12 óráig, 2022. április 12. 8-12 óráig, 2022. április 23. 6 órától 2022. április 24. 24 óráig, 2022. május 19. 8-12 óráig		Edelényi Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

				Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság		2 alkalommal		Vagyon elleni bűncselekmények megelőzése és köznyugalom elleni bűncselekmények megelőzése céljából.		2022. április 13. 07.30-12 óráig, 2022. május 11. 07.30-12 óráig		Mezőcsát vásár területe és közvetlen vonzáskörzete		Nem történt. 

				Szerencsi Rendőrkapitányság		16 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása; ittas és bódult járművezetők kiszűrése érdekében, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése céljából.		2021. december 1. és 2021. december 31. közötti időszakban, 2022. január 1. és 2022. január 31. közötti időszakban, 2022. február 1. és 2022. február 28. közötti időszakban, 2022. március 1. és 2022. március 31. közötti időszakban, 2022. április 1. és 2022. április 30. közötti időszakban, 2022. május 1. és 2022. május 31. közötti időszakban, 2022. január 6. 10-16 óráig, 2022. január 13. 12-18 óráig, 2022. január 18. 13-19 óráig, 2022. február 1. 10-16 óráig, 2022. február 15. 12-18 óráig, 2022. február 24. 13-19 óráig, 2022. március 1. 10-16 óráig , 2022. március 8. 12-18 óráig, 2022. március 17. 13-19 óráig, 2022. május 9. 13-19 óráig		Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

		Csongrád-Csanád megye		Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság		1 alkalommal		A közrend és közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. 		2022. január 4.-2022. június 8.		Csongrád-Csanád megye közigazgatási területére		Nem történt. 

				Határrendészeti Kirendeltség Szeged		1alkalommal		A Közúti határátkelőhely és a közúti közlekedés biztonsága érdekében az ittas járművezetők kiszűrésére. 		2022. április 13. 7 órától 2022. április 20. 24 óráig		A Kirendeltség illetékességi területe		Nem történt. 

		Fejér megye		Bicskei Rendőrkapitányság		2 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének, megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.		2022. január 4. 00.00 órától 2022. június 17-ig, 2022. május 1. 00.00 órától 2022. június 30. 24 óráig		Bicskei Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Dunaújvárosi Rendőrkapitányság		6 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének, megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.		2022. január 1. 00.00 órától 2022. január 31. 24 óráig, 2022. február 1. 00.00 órától 2022. február 28. 24 óráig, 2022. március 1. 00.00 órától 2022. március 31. 24 óráig, 2022. április 1. 00.00 órától 2022. április 30. 24 óráig, 2022. május 1. 00.00 órától 2022. május 31. 24 óráig, 2022. június 1. 00.00 órától 2022. június 30. 24 óráig		Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Móri Rendőrkapitányság		1 alkalommal		A jogellenes cselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépés, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények, események megelőzése, megakadályozása, illetve Magyarország Alaptörvénye és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által a Rendőrség hatáskörébe utalt feladatok maradéktalan végrehajtása.		2022. január 14. 00.00 órától 2022. január 31. 24 óráig		Móri Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		A XXII. Móri Szent György-heti Vigasságok elnevezésű rendezvény ideje alatt, a jogellenes cselekményekkel szembeni hatékonyabb fellépés, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények, események megelőzése, megakadályozása, illetve Magyarország Alaptörvénye és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény által a rendőrség hatáskörébe utalt feladatok maradéktalan végrehajtása.		2022. április 23. 9 órától 2022. április 24. 18 óráig		Móri Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Gárdonyi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének, megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.		2022. január 1. 00.00 órától 2022. január 31. 4 óráig		Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területe		2022. február 28. 24.00 óráig, 2022. április 30. 24 óráig


						1 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének, megelőzése, felderítése, illetve megszakítása.		2022. május 1. 00.00 órától 2022. június 30. 24 óráig		Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

		Győr-Moson-Sopron megye		Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság		2 alkalommal		A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fokozása, a közterületek rendjének fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása, az elkövetők elfogása és előállítása, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása, a közlekedésben résztvevők biztonságának fokozása, illetve az illegális migrációs tevékenység visszaszorítása érdekében fokozott közterületi jelenlét megteremtése.		2021. december 7. 00.00 órától 2022. március 6. 24 óráig, 2022. március 7. 00.00 órától 2022. június 6. 24 óráig		Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság illetékeeségi területe		Nem történt. 

		Hajdú-Bihar megye		Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány		162 esetben 		Az országos körözési nyilvántartásban szereplők elfogása, felkutatása, az idegenrendészeti és útlevélrendészeti szabályok betartásának fokozott ellenőrzése, a járművek jogszerű birtokban tartásának a megállapítása, a járművek átvizsgálása, kábítószer, fegyver, lőszer, robbanó és sugárzóanyag államhatáron történő átszállításának megakadályozása érdekében.		2021. december 2. és 2022. június 3. közötti időszakban havonta 16-18 alkalommal, alkalmanként átlagosan 4 órában		Nyírábrány közúti határátkelőhely		Nem történt. 

		Heves megye		Gyöngyösi Rendőrkapitányság 		2 alkalommal		Közbiztonsági, bűnügyi célból. 		2021. november 8-2021. december 31., 2022. január 3.-2022. július 1. 		Gyöngyösi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

		Jász-Nagykun-Szolnok megye		Jászberényi Rendőrkapitányság 		2 alkalommal		Közbiztonság javítása, az aktív rendőri jelenlét fokozása, tekintettel a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodására. A körözött személyek, ittas járművezetők, a garázda jellegű cselekmények elkövetőinek kiszűre. 		2022. január 3.-2022. június 30. közötti időszakban 		Jászladány, Jászapáti, Jászkisér települések		Nem történt. 

		Komárom-Esztergom megye		Tatabányai Rendőrkapitányság		2 alkalommal		18. életévüket be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében. 		2022. február 19. 15 órától 2022. február 20. 3 óráig, 2022. május 21. 15 órától 2022. május 22. 3 óráig. 		Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

						1 alkalom		Lomtalanítás ellenőrzése.		2022. május 9. 12-24 óráig.		Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

						3 alkalom		A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítása. 		2022. március 7. 12 órától 2022. március 9. 24 óráig, 2022. március 29. 12-24 óráig, 2022. március 5. 15-21 óráig. 		Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén		Nem történt. 

						1 alkalom 		Sportrendezvény biztosítása.		2022. február 5. 12-24 óráig. 		Tatabánya város területe		Nem történt. 

				Oroszlányi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		MVM OSE LIONS-EGIS Körmend NB-I/A férfi kosárlabda mérkőzés rendőri biztosítása.		2022. május 27. 16-24 óráig		Oroszlány város területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		Közrend és közbiztonság fennatrtása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, megszakítása érdekében. 		2022. június 3. 00.00 órától 2022. június 4. 24 óráig		Oroszlány város területe		Nem történt. 

				Dorogi Rendőrkapitányság		4 alkalommal		Férfi labdarúgó mérközés rendőri biztosítása során a közúti közlekedési szabálysértések és egyéb jogsértő cselekmények - különös tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekre - elkövetésének megelőzése, megszakítása, illetve felderítése érdekében. 		2022. április 6. 11-24 óráig, 2022. április 17. 11-24 óráig, 2022. május 1. 11-24 óráig, 2022. május 15. 11-24 óráig		Dorog város területe		Nem történt. 

		Nógrád megye		Szécsényi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		Közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság fenntartása.		2022. március 2. 10-20 óra között		Szécsény város területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		Közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság fenntartása.		2022. május 27. 16-24 óra között		Nagylóc és Nógrádszakál települések területe		Nem történt. 

		Somogy megye		Kaposvári Rendőrkapitányság		1 alkalommal		Illegális hulladéklerakással kapcsolatos fokozott ellenőrzés. 		2022. március 16. 00.00 órától 23.59 óráig		Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		Körözési célú fokozott ellenőrzés.		2022. április 21. 00.00 órától 23.59 óráig		Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Fonyódi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		XII. Kolbászfesztivál zavartalan lefolyása a rendbontó, garázda magatartások megelőzése, illetve a további közrendet, közbiztonságot és a közlekedésbiztonságot veszélyeztető cselekmények elkerülése.		2022. február 11-13. 00.00 órától 23.59 óráig		Fonyód város belterület		Nem történt. 

		Vas megye		Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 		1 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása. 		2022. február 4. 00.00-24 óráig		Vas megye közigazgatási területe		Nem történt. 

				Körmendi Rendőrkapitányság		2 alkalommal		Elfogatóparancs alapján, illetve eltűnés és tartózkodási hely megállapítása miatt, valamint szabálysértési eljárásban elrendelt körözés hatálya alatt álló magyar és nem magyar állampolgárok felkutatása, jogellenesen az országban tartózkodó nem magyar állampolgárok kiszűrése, a körözött dolgok feltalálása, továbbá a migrációs bűncselekmények megelőzése, az embercsempészek által használt útvonalak ellenőrzése, folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a közterületi rendőri jelenlét fokozása.		2022. február 18. 9-12 óráig, 2022. március 28. 8-10 óráig		Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

						2 alkalommal		A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, illetve kiemelt kockázatú rendezvény helyszínének és környékének közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és idegenrendészeti biztosítása, az állampolgárok biztonságérzetének javítása, a közrend, közbiztonság megszilárdítása, közlekedésbiztonsági helyzet romlásának megelőzése, alkalmi lopások, zseblopások, gépkocsi feltörések, kábítószer terjesztés, fogyasztás, valamint prostitúció megelőzése, megakadályozása, valamint a faji, etnikai megkülönböztetések kinyilvánításának, önkényuralmi jelképek közterületen való megjelenítésének megakadályozása.		2022. március 12. 12-24 óráig, 2022. április 30. 12-24 óráig		Körmendi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Szombathelyi Rendőrkapitányság		1 alkalommal		Kiemelt biztonsági kockázatú Falco Volvo Alpok Autó - EGIS Körmend férfi NB I/A. csoportos kosárlabda mérkőzés biztosítása.		2022. január 15. 00.00-24 óráig		Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

						2 alkalommal		Bűnügyi körözési akció végrehajtása.		2022. január 25. 00.00-24 óráig, 2022. április 26. 00.00-24 óráig		Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

						1 alkalommal		Közrendvédelmi, közbiztonsági ellenőrzés.		2022. május 7. 00.00-24 óráig		Szombathelyi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Vasvári Rendőrkapitányság 		2 alkalommal		Bűnügyi körözési akció végrehajtása.		2021. december 16. 8-16 óráig, 2022. március 31. 8-16 óráig		Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

		Veszprém megye		Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 		1 alkalommal		A jogsértő - ezen belül különösen az illegális migrációhoz kapcsolódó - cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, valamint a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében.		2022. január 1. 00.00 órától 2022. június 30. 23.59 óráig		Veszprém megye teljes közigazgatási területe		Nem történt. 

		Zala megye		Zalaegerszegi Rendőrkapitányság		6 alkalommal		A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében. 		2021. december 4. 00.00-24 óráig, 2021. december 19. 00.00-24 óráig, 2022. február 13. 00.00-24 óráig, 2022. március 6. 8-20 óráig, 2022. április 8. 00.00-24 óráig, 2022. április 29. 12 órától 2022. május 1. 24 óráig		Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékességi területe		Nem történt. 

				Repülőtéri Rendőr Igazgatóság		2 alkalommal		Közrend és közbiztonság fenntartása, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények vagy események megelőzése, valamint a közlekedés biztonságának további javítása. 		2021. december 17. 00.00 órától 2022. január 2. 24 óráig, 2022. január 10. 00.00 órától 2022. január 31. 24 óráig		A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság illetékességi területe 		Nem történt. 
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