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Bevezetés 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: MRFK) területi 

és helyi szervei a 2020. évi célkitűzéseiket teljesítették, feladataikat eredményesen hajtották 

végre. Mindezt a felettes szervektől, az önkormányzatoktól, az állami és civil szervezetektől és 

végül, de nem utolsó sorban a lakosságtól érkezett pozitív visszajelzések is megerősítették. 

A vizsgált időszakban az MRFK munkáját a megye társadalmi-gazdasági helyzete mellett 

legnagyobb mértékben a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, a járványügyi 

készültség időszaka, az ebből adódó jogszabályi változásokból keletkező feladatok és a 

határellenőrzés ismételt bevezetése befolyásolta. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2020. március 1-jétől átvett általános 

szabálysértési hatósági jogkörrel járó feladatok jelentős többlet terhet jelentenek a rendőri 

szabálysértési hatóságokra és a szakirányításra. 

Az iskolaőri szervezet felállítása 2020. szeptember 1-jével megtörtént, a megye területén 

24 oktatási intézményben 28 fő iskolaőr lát el szolgálatot. 

A megye rendőri szervei igyekeztek megfelelni a kihívásoknak, arra törekedtek, hogy az 

adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyenek az itt élők és az ide 

látogatók biztonságáért.  

Az elsődleges célkitűzések között szerepelt a bűncselekmények megelőzése, a 

nyomozáseredményességi mutató, a közterületi jelenlét és a reagálóképesség növelése, a 

közbiztonság szinten tartása, a határrendészeti szolgálati ág tevékenysége során a schengeni 

követelményeknek való megfelelés.  

Az MRFK nagy hangsúlyt helyezett a közlekedés biztonságának erősítésére, a személyi 

sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentésére.  

 

I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

A bűnügyi helyzet értékeléséről szóló beszámoló kimutatásai az Egységes Nyomozó 

Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika számadatait tartalmazzák. 

A beszámolóban az elkövetés helye szerinti adatok szerepelnek, ami alapján 

megállapítható, hogy a 2020. évben az MRFK illetékességi területén, rendőri eljárásban 

összesen 6966 bűncselekményt regisztráltak, ami 17,4%-kal kevesebb a 2019. évben 

regisztrált 8438 deliktumnál. A 2020. évben regisztrált bűncselekményszám az elmúlt tizenegy 

év legkedvezőbb adata, a 2011. évi legmagasabb értékhez viszonyítva (17 061 

bűncselekmény) annak mindösszesen 59,2%-a. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Az összes közterületen elkövetett bűncselekmény esetében is kedvezően alakultak a 

mutatók, a 2020. évben regisztrált 2533 bűncselekmény 8,3%-kal kevesebb, mint egy évvel 

korábban (2761 deliktum). 

 

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

A rendelkezésre álló adatok a bűncselekményszám visszaeséséről tanúskodnak, ami 

alapján kijelenthető, hogy Győr-Moson-Sopron megye bűnügyi fertőzöttsége a 2019. évhez 

viszonyítva nagymértékben, 18,5%-kal csökkent.  

A 2020. évben 1472,3 regisztrált bűncselekmény jutott 100 000 lakosra, ez az érték a 

2019. évben 1806,3 volt, a megye bűnügyi fertőzöttsége az országos átlagnál alacsonyabb.  
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A kiemelten kezelt deliktumok 100 000 lakosra jutó száma 739,7 volt, ami a 2019. 

évhez képest (842,1) szintén csökkenést mutat.  

A közterületen elkövetett bűncselekményekkel történő fertőzöttség vonatkozásában 

a 2020. évben regisztrált érték (535,4) a 2019. évhez képest (591) ugyancsak kedvező 

tendenciát jelent. 

 

1.4. A megye területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma az MRFK illetékességi területén a 2019. 

évi 3934-ről a 2020. évben 3500-ra, 11,0%-kal csökkent, ami az elmúlt tizenegy év 

legalacsonyabb értéke.  
Az egyes bűncselekményeknek a 2019. és a 2020. évi adatait vizsgálva az alábbiak 

állapíthatók meg: 

A megyében a 2019. évhez képest, a 2020. évben nem változott az emberi élet elleni 

legsúlyosabb deliktumok száma, ismételten 9 emberölés történt, amelyből a szándékos 

befejezett emberölések mértéke 4-ről 3-ra, a kísérleteké 5-ről 3-ra mérséklődött. 

A testi sértések elkövetése 13,9%-kal, 368-ról 317-re, ezen belül a súlyos testi 

sértéseké 14,6%-kal, 213-ról 182-re csökkent. Halált okozó testi sértés az elmúlt 7 évben a 

megye területén nem történt. 

Kiskorú veszélyeztetés bűncselekmény a 2020. évben 63 esetben történt az előző évi 

34-gyel szemben. A jelentős emelkedés oka egy napközis pedagógus által elkövetett 

bűncselekmény, amelynek egy teljes napközis csoport volt a sértettje. 

Az embercsempészés bűncselekmények jelentősen, 14-ről 46-ra növekedtek, ami az 

elmúlt négy év legmagasabb adata. 

A garázdaságok esetében 25,0%-os mérséklődés figyelhető meg (368-ról 276-ra), ami 

az elmúlt tizenegy évet tekintve – a 2018. év 275 értéke mellett – a második legalacsonyabb 

érték.  

Kedvező változás figyelhető meg az önbíráskodások számában is, 20-ról 13-ra 

mérséklődött. 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartások a 

Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Btk.), illetve a 

kábítószer-kereskedelem a Büntető Törvénykönyvről szóló 2021. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Btk) tekintetében megállapítható, hogy azok száma a 2019. évi 29-ről 27-re 

csökkent. Területi megoszlását tekintve a leginkább fertőzött terület Mosonmagyaróvár, Győr 

és Sopron városok, a megye további településeinek fertőzöttsége csekély. 

Kedvezően alakult a lopás bűncselekmények száma, ami a 2019. évi 2629-ről a 2020. 

évben 2304-re, 12,4%-os csökkenést mutat. Kedvező változás volt e kategórián belül: a 

személygépkocsi lopások száma 20-ról 16-ra mérséklődött; zárt gépjármű-feltörés 77 

esetben következett be (a 2019. évben 136), ami 43,4%-os csökkenést jelent; míg a 

lakásbetörések tekintetében 8,2%-os (220-ról 202-re) visszaesés figyelhető meg.  

A rablások tekintetében szintén kedvező változás tapasztalható, a tárgyidőszakban 

11 esettel csökkent a deliktumok száma a 2019. évhez képest (24-ről 13-ra), ami az elmúlt 

tizenegy év legkedvezőbb adata. 

A rongálások esetében a 2019. és a 2020. évben is 321 bűncselekményt regisztráltak. 

Az orgazdaságok száma 12-ről 9-re csökkent, ami az elmúlt tizenegy éves periódus 

legkedvezőbb adata.  

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények esetében sajnálatos módon a 2019. évben 

bekövetkezett emelkedő tendencia a 2020. évben is tovább folytatódott, az esetszám 48-ról 

59-re növekedett.  
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

értékelése 

A 2020. évben tovább emelkedett az online elkövetett csalás bűncselekmények száma. A 

bűnözők igyekeztek kihasználni az internet adta lehetőségeket, a jóhiszemű és a kedvező 

ajánlatoknak ellenállni nem tudó vásárlók könnyen váltak sértetté, még azok a személyek is, 

akik egyébként jól ismerik a világháló veszélyeit. 

Az MRFK a 2020. évben is regisztrált a megyében idősek sérelmére elkövetett trükkös 

lopást, úgynevezett „unokázós csalást”, amelynek elkövetői újabb és újabb indokokkal – 

kihasználva a családjuk iránti érzelmeiket, aggódásukat – keresték fel az időskorúakat, és lopták 

el vagy csalták ki tőlük a megtakarított pénzüket, értékeiket. 

 

1.6. A területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó 

bűncselekmény  

A MRFK illetékességi területén a 2020. évben több, a megye közbiztonságát 

nagymértékben érintő eljárás történt, amelyek közül kiemelkedik a 2020. január 9-én, jelentős 

mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott 

gyanúja miatt elrendelt nyomozás.  

A kábítószert vásárló és terjesztő elkövetők között többen egy, a megyében már ismert és 

„hírhedt” család tagjai, akik ellen már több büntetőeljárás is volt folyamatban.  

Összehangolt akció keretében 2020 nyarán kutatások, lefoglalások történtek, amelyek 

eredményeképpen több fajtájú, nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot, 77 tőből álló 

marihuána ültetvényt, nagyértékű gépjárműveket, elektronikus eszközöket, készpénzt és több 

mint 5 millió forint értékben aranyékszereket vont el a nyomozó hatóság a gyanúsítottaktól. A 

büntetőeljárás jelen állása szerint 15 személlyel szemben kábítószer-kereskedelem, további 

17 személlyel szemben kábítószer-birtoklása bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt 

folyik az eljárás.  

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

Az MRFK rendőri eljárásaiban regisztrált befejezett nyomozások eredményessége a 

2020. évben kedvezően alakult, a 2019. évi 66,4%-ról 67,0%-ra, 0,6 százalékponttal 

emelkedett. Ez a teljes vizsgált időszak (11 év) legjobb eredménye. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója a 2020. évben 80,7% volt, ami a 2019. évhez képest (75,4%) 5,3 százalékponttal 

emelkedett. A vizsgált 2010-2020. évek közötti időszakban az MRFK a 2020. évben érte el a 

harmadik legmagasabb értéket.  

 

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2020. 

évben 47,8%-os volt, ami a 2019. évhez képest (50,3%) kisebb mértékű, 2,5 százalékpontos 

csökkenést mutat.  

Az emberölés bűncselekmények, a kiskorú veszélyeztetése, valamint az önbíráskodás 

és rablás bűncselekmények esetében is 100%-os volt a nyomozáseredményességei mutató.  

Magas értékű a testi sértés (90,3%), az embercsempészés (97,6%), a garázdaság 

(90,4%) és az orgazdaság (88,9%) bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.  
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A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények nyomozáseredményessége a terjesztői 

magatartások (régi Btk.) és a kábítószer-kereskedelem (Btk.) tekintetében kismértékben, 

93,8%-ról 87,5%-ra, 6,3 százalékponttal csökkent. 

A vagyon elleni bűncselekmények körében a 2020. évben a lopás bűncselekmények 

nyomozáseredményessége 33,3% volt, e kategórián belül a személygépkocsi lopások esetében 

58,8%, a zárt gépjármű-feltörések tekintetében 6,7%, a lakásbetörések vonatkozásában pedig 

29,9% volt a nyomozáseredményesség.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

A tulajdon elleni szabálysértések aránya az előkészítő eljárásokon belül 70,6%-ra 

csökkent. A tulajdon elleni szabálysértések közül a legjellemzőbbek a lopás, a bolti lopás, a 

sikkasztás, a jogtalan elsajátítás, a csalás és a szándékos rongálás voltak. 

A szabálysértési előkészítő eljárásokban az összes befejezett ügy száma a 2019. évi 1774-

ről, a 2020. évben 1802-re emelkedett, azon belül az összes befejezett tulajdon elleni eljárás 

száma a 2019. évi 1268-ról a 2020. évben 1287-re, 1,5%-kal növekedett. A tulajdon elleni 

szabálysértések felderítési mutatója 40,9% volt.  

Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott 

gyorsított bíróság elé állítások száma a 2019. évben 146 volt, ami a 2020. évben – elsősorban 

a bíróságoknak a koronavírus-járvány miatt módosított tárgyalási gyakorlata miatt – 125 esetre 

csökkent, ez 14,4%-os visszaesést jelentett. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

A 2020. év baleseti statisztikai adatait jellemezte, hogy az ittasan okozott sérüléses 

balesetek számán kívül valamennyi releváns baleseti statisztikai mutató a valaha mért 

legkedvezőbb értéken alakult. A Központi Statisztikai Hivatal által 2021. március 5-én 

publikált 2020. évi hivatalos statisztikai adatok alapján a 2020. évben 605 személysérüléssel 

járó közúti közlekedési baleset történt, ami 25,5%-os csökkenést jelentett a 2019. évhez (812) 

képest. Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek száma 52,4%-kal (42-ről, 20-ra), a súlyos 

sérüléssel járó balesetek száma 25%-kal (276-ról 207-re), míg a könnyű sérüléssel járó 

balesetek száma 23,5%-kal (494-ről 378-ra) mérséklődött. A csökkenés dinamikájában – 

a fenti mutatók alapján – Győr-Moson-Sopron megye az országos összehasonlításban a 2. 

helyet foglalta el. 

A közúti balesetben meghalt személyek száma 61,8%-kal (a 2019. évben 55, a 2020. 

évben 21), a súlyosan sérülteké 26,1%-kal (a 2019. évben 318, a 2020. évben 235), a könnyű 

sérülteké 29,6%-kal (a 2019. évben 774, a 2020. évben 545) lett kevesebb. Az összesen 

megsérült személyek számában is 30,2%-os (a 2019. évben 1147, a 2020. évben 801) 

csökkenés volt tapasztalható.  

A halálos balesetek és a meghalt személyek száma országosan Győr-Moson-

Sopron megyében mérséklődött a legnagyobb arányban. 

Az ittasan okozott személysérüléssel járó balesetek száma 20,3%-kal (a 2019. évben 

69, a 2020. évben 55) csökkent.  

Az elsőszámú vezető baleseti ok a sebességtúllépés volt (190 baleset, részaránya: 

31,4%), második helyen az elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése (159 baleset, 

részaránya: 26,3%), harmadik helyen pedig az irányváltoztatási, haladási, kanyarodási 

szabályok megszegése (95 baleset, részaránya: 15,7%) volt. 

A személyi sérüléses közúti balesetek döntő többségét (65,1%) a személygépkocsi-

vezetők okozták, őket követték okozóként a tehergépkocsi-vezetők (13,1%), majd a 

kerékpárosok (9,4%). A 2019. évhez képest a balesetek okozói közt nőtt a tehergépkocsit, a 

motorkerékpárt, segédmotoroskerékpárt, valamint kerékpárt vezetők részaránya.  
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A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 9,5%-ában (58 eset) az érintett 

személyek nem használták rendeltetésszerűen a biztonsági övet.  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott szabályszegések vonatkozásában megállapítható, hogy 28,8%-kal csökkent a 

biztonsági öv használatának elmulasztása miatt indított eljárások száma. Ugyanakkor a 

Pofátlan(TAN)ítási akciók nyomán 126,7%-kal nőtt a sebességtúllépés, valamint 82,2%-

kal a tilos jelzésen áthaladás miatt indított eljárások száma. 

Az objektív felelősségi körbe tartozó jogsértések rögzítésére 7 darab változtatható helyű 

(a továbbiakban: vhKKEP), továbbá 5 darab fix Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont 

(a továbbiakban: fixKKEP) állt rendelkezésére. 

A fixKKEP eszközök a 2020. évben 9073 ügyben készítettek felvételeket, melynek nyomán 

6726 ügyben 213 815 000 forint összegű bírságot szabott ki a Vas Megyei Rendőr-

főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata. A vhKKEP működtetéséből a 2020. évben 

5805 ügyet továbbítottak, amely alapján 4203 ügyben 142 160 000 forint összegű bírság 

kiszabás történt. A ténylegesen bírságolt ügyek száma 7,5%-kal csökkent a 2019. évi adatokhoz 

képest. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

Az MRFK a migrációval összefüggő tevékenységét, feladatait a társadalmi elvárásokra 

figyelemmel a 2020. évben is teljesítette. A tapasztalatok alapján a migránsok jelentős része 

szervezett embercsempész tevékenység segítségével jutott be az országba. A balkáni útvonalon 

nagy tömegben megjelent migránsokra figyelemmel arra kell következtetni, hogy a migráció a 

jövőben sem fog jelentős mértékben csökkeni.  

Amíg a 2019. évben 273 fő, addig a 2020. évben már 615 fő migráns személy elfogása 

történt Győr-Moson-Sopron megye területén, ami 125,2%-os emelkedést jelentett. Az elfogott 

migránsok több mint 50%-a szír és afgán állampolgár volt.  

Az elfogott személyek jellemzően csoportosan, embercsempész segítségével, 

jogellenesen léptek be Szerbia, illetve Románia irányából. Győr-Moson-Sopron megye 

területén a migrációs mozgás az M1-es autópálya Budapest – Győr – Hegyeshalom irányában 

volt leginkább érzékelhető. A speciális akciókra tekintettel a 2020. év utolsó hónapjaiban az 

említett útvonal fokozott rendőri ellenőrzésének eredményeképpen a megye területének több 

főútvonalán is történt elfogás. Ezt a tendenciát tovább erősítette az M85-ös autóút új 

szakaszának átadása, amely abba az irányban is lehetővé tette az embercsempészek gyors 

mozgását. 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete 

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet következtében Győr-Moson-Sopron 

megyében 17 ponton, 12 szárazföldi, valamint 4 vasúti határtákelőhelyen 2020. március 12-től 

fokozatosan visszaállítottuk a határforgalom-ellenőrzést, amelyek mellett a Győr-Pér repülőtér 

ideiglenes határátkelőhely továbbra is működött. A jelentkező feladatok végrehajtása a teljes 

rendészeti állományt érintette. A Hegyeshalom Közút I. Határátkelőhely országos 

viszonylatban is kiemelkedő forgalmat bonyolított le a Nyugat-Európa – Balkán útirányon. 

A 2020. év során a mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtásában jelentős változás 

következett be. A szomszédos megyék összehangoltan, folyamatosan (napi 24 órában) 

biztosítottak gépkocsizó járőrcsoportokat az M1-es autópálya ellenőrzésére. 

A Győr-Pér repülőtéren a 2020. évben 257 ideiglenes légi határátkelőhely-nyitás történt, 

ami a 2019. évi 232 esethez viszonyítva 10,8%-os emelkedést mutat. A határforgalom-

ellenőrzés technikai feltételei biztosítottak voltak.  
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A beutazó személyek jelentős része a szabad mozgás uniós jogával rendelkezett. A repülőteret 

– ha csak kis számban is – harmadik országbeli személyek is igénybe vették, így a 2020. évben 

ezen a schengeni külső (légi) határon összesen 895 fő átléptetése történt meg. 

 

II. 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 

A 2019. évhez viszonyítva a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát 

tekintve 21,8%-os (a 2019. évben 54 473 fő, a 2020. évben 42 591 fő), az eltöltött szolgálati 

idő tekintetében pedig 25,2%-os (a 2019. évben 562 256 óra, a 2020. évben 420 331 óra) 

csökkenés volt tapasztalható. Az egy főre jutó közterületi óraszám (a 2019. évben 10,32 óra, 

a 2020. évben 9,87 óra) jelentősen nem változott. Az MRFK hivatásos állományába tartozó 

személyek átlaglétszámából az 1 fő rendőrre jutó lakosok aránya a 2020. évben 490 fő volt.  

A közterületeken a rendőri jelenlét főként gépkocsizó járőrszolgálat útján, illetve a körzeti 

megbízottak tevékenységével valósult meg. A frekventált helyeken, valamint a megyei jogú 

városok belvárosi övezeteiben gyalogos (mozgóőri) járőrszolgálatot szerveztünk.  

A közterületi jelenlét mértékét a létszámhiány mellett több elvonó tényező is negatívan 

befolyásolta, melyek közül kiemelkedik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó koronavírus-járvány következményeinek elhárítása. Az ezzel járó 

feladatok jelentős rendőri létszám bevonását igényelték, különösen a határellenőrzési 

feladatok vonatkozásában. 

A turisztikai idény – ezen belül a kiemelt idegenforgalmi területek – megfelelő 

színvonalú rendőri biztosításának megszervezését az MRFK kiemelten kezelte. A koronavírus-

járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország Kormánya, valamint az illetékes önkormányzatok a 

turisztikai idényben a jelentős tömeget vonzó rendezvények megtartását határozatlan időre 

megtiltották, illetve felfüggesztették. 

 

2.  A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

A rendőrkapitányságok működési területének a közterületi szolgálat általi lefedettsége a 

2020. évben megfelelő volt. A járőrszolgálat ellátása zömében gépkocsizó, mozgóőri és 

gyalogos szolgálat kombinációjával valósult meg.  

A havi rendszerességgel szervezetteken túl, minden hónapban egy alkalommal közös 

időpontban összehangolt fokozott ellenőrzést is végrehajtottak a rendőrkapitányságok. A Győri 

és a Soproni Rendőrkapitányság szeptember hónaptól heti rendszerességgel megerősítésre 

került a Csornai és a Kapuvári Rendőrkapitányság állományával. 

A rendőri szervek a 2020. évben jelentős hangsúlyt fektettek arra, hogy a gépkocsizó 

járőrök szolgálati idejük legalább felét gyalogos járőr szolgálati formában hajtsák végre, ezzel 

is növelve a látható rendőri jelenlétet.  

A közterületen szolgálatot ellátó állomány intézkedési eredményessége a 2020. évre 

vonatkozóan a következők szerint foglalható össze: a bűncselekmény elkövetésének gyanúja 

miatti előállítottak száma 9,3%-kal (1117 főről 1221 főre), az elfogások száma 22,2%-kal 

(2066 főről, 2525 főre) növekedett. A körözés és elfogatóparancs miatt elfogott személyek 

száma tekintetében (a 2019. évben 478 eset, a 2020. évben 557 eset) 16,5%-os emelkedés 

történt. A bűncselekmények elkövetőinek tettenérése során elfogott személyek számában 

7,3%-os (a 2019. évben 1059, a 2020. évben 982 fő) csökkenés volt tapasztalható.  
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A közterületeken szolgálatot teljesítő állomány a részükre meghatározott feladatokat 

kezdeményezően végezte. Az igazoltatások számában 53,5%-os növekedés (a 2019. évben 

139 137 fő, a 2020. évben 213 497 fő) következett be, ami szintén a határellenőrzésből adódó 

feladatkörök érvényesítése miatt emelkedett ilyen mértékben. 

Jelentős a változás az alkoholszondás ellenőrzések számában is, ahol 32,1%-os (a 2019. 

évben 265 847, a 2020. évben 180 600) csökkenés volt az eszközök alkalmazásában. A pozitív 

eredményű alkoholszondás ellenőrzések száma 15,2%-kal, 1140-ről 967-re mérséklődött. 

Az elrendelt és végrehajtott elővezetések arányában a korábbi években tapasztalható 

javuló tendencia megtört. A 2019. évben elért (1398 elrendelt, 615 végrehajtott) 44,0%-os 

hatékonyság a 2020. évben 7,4 százalékponttal (1549 elrendelt, 552 végrehajtott) 36,6%-os 

eredményességre csökkent.  

A büntetőfeljelentések száma 14,1%-kal (1543-ről 1325-re), a megbírságolt 

személyek száma 8,9%-kal (13 291 főről 12 103 főre), annak kiszabott összege 1,7%-kal 

(a 2019. évben 194 631 000 forint, a 2020. évben 191 380 000 forint) csökkent. A 

szabálysértési feljelentések számában ugyanakkor 26,7%-os (a 2019. évben 5139 eset, a 2020. 

évben 6512 eset) növekedés mutatkozott. 

Az MRFK, valamint helyi szervei az értékelés időszakában rendszeresen igénybe vették 

a Készenléti Rendőrség (a továbbiakban: KR) megerősítő erőit. Az MRFK illetékességi 

területén a KR Nyugat-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság Határvadász Bevetési 

Főosztály II. XV. Határvadász Bevetési Osztály (Győr) és a XIV. Határvadász Bevetési Osztály 

(Szombathely) állománya összesen 548 alkalommal, 1360 fővel és 16 256 órában vett részt 

biztosítási feladatokban, illetve közterületi járőrszolgálatban.  

Az utalt erők vonatkozásában elmondható, hogy a KR által biztosított létszámban évről évre 

növekvő tendencia tapasztalható. 

 

3.  A rendezvénybiztosítások 

A rendezvények biztosításának gyakorlata a 2020. év során is megfelelt a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. A rendezvények többségükben az idegenforgalmi idényhez és 

egyéb kulturális eseményekhez kapcsolódtak. Győr-Moson-Sopron megye területén a 

koronavírus-járvány következményeként kiemelt esemény nem volt. A 2020. évben 133 

esetben, 1994 fő bevonása mellett 2125 óra időtartamban biztosítottak rendezvényt a 

rendőri szervek. Az összehangolt, feszes és fegyelmezett szolgálati tevékenységnek 

köszönhetően a megtartott rendezvényekkel kapcsolatosan rendkívüli esemény nem 

következett be, ugyanakkor 64 alkalommal történt rendőri intézkedés.  

A megyében a 2020. évben három olyan sportklub működött, amelyek mérkőzései a 

sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet hatálya alá tartoztak: 

a Győri AUDI ETO KC és Mosonmagyaróvár KC női kézilabda, valamint a Soproni KC férfi 

kosárlabda mérkőzései. A 2020. évben fokozott biztonsági kockázatú sportmérkőzést nem, 

kiemelt biztonsági kockázatú sportmérkőzést 1 esetben rendeztek.  

Az MRFK illetékességi területén a 2020. évben bejelentett, a gyülekezési jogról szóló 

2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlések száma (a 2019. évben 60 eset, a 2020. 

évben: 19 eset) a koronavírus-járvány miatt jelentősen kevesebb volt a 2019. évinél. Ezért a 

biztosításban résztvevő rendőri erők létszáma (a 2019. évben 691 fő, a 2020. évben 107 fő) 

és a tejesített óraszám (a 2019. évben 4187 óra, a 2020. évben 379 óra) is ennek megfelelően 

csökkent. Rendezvény megtiltása a 2020. évben nem történt. 

 

4. A katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzet és a járványügyi 

készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartása érdekében végzett rendőrségi 

feladatok ellátása kiemelt feladatként jelentkezett a napi szolgálati tevékenység mellett.   
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2020. március 11-től a megye határátkelőhelyein belépők közül 24 666 fő került hatósági 

házi karanténba. A koronavírus-járvány első hullámának ideje alatt a Nova karantén 

rendszerben a népegészségügyi határozatok alapján (rögzítés/módosítás/törlés) 875 főt 

rögzítettünk, a második hullám során viszont a karanténba helyezett személyek száma már 

42 492 fő volt.  

A határozattal elrendelt hatósági házi karantént teljesítő személyek ellenőrzése az 

illetékes rendőrkapitányságok részéről valósult meg. Ebben az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság, a Magyar Honvédség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egységei is részt vettek. 

Győr-Moson-Sopron megyében összesen 103 590 fő (2020. március 12-től 2020. június 5-ig 

25 718 fő, 2020. szeptember 1-től 2020. szeptember 20-ig 9741 fő, 2020. szeptember 21-től 

2020. december 31-ig 68 131 fő) hatósági házi karanténban lévő személy rendőri jelenléttel 

történő ellenőrzése valósult meg. A Házi Karantén Rendszer elektronikus alkalmazásának 

bevezetését követően 19 440 esetben történt távellenőrzés.   

A védelmi előírások betartását szolgáló rendőri intézkedések végrehajtása során kiemelt 

figyelmet kapott az arányosság követelményének érvényre juttatása. A korlátozó 

rendszabályok megsértőivel szemben helyszíni bírságot 582 fő tekintetében, összesen 

14 409 000 forint összegben szabtak ki az eljáró rendőrök.  

A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség időszakában bevezetett rendszabályok 

megsértőivel szemben az MRFK szabálysértési hatóságainál összesen 1206 eljárás indult 

(veszélyhelyzeti tényállások 747 eset, fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása 97 eset, 

járványügyi készültség szabályainak megsértése 362 eset), az elmarasztaltak aránya ebből 

61,9% volt. Pénzbírság kiszabás 601 esetben összesen 38 335 000 forint összegben történt, 

így az egy főre eső bírság átlaga 63 785 forint volt. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos 

egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes 

törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény alapján 2020. november 12-től egyes 

karanténkötelezettséggel összefüggő szabályok megsértése esetén közigazgatási bírság 

kiszabásának volt helye. Ennek okán a megyében a 2020. évben 25 esetben indult eljárás, 

amelyekben jogerősen összesen 760 000 forint összegben szabtak ki bírságot. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  

Az MRFK illetékességi területén 17 körzeti megbízotti csoportban összesen 123 

körzeti megbízotti beosztás volt rendszeresítve, amelyek közül a 2021. január 1-jei állapot 

szerint 117 volt feltöltött.  

A közterületi reagáló-képesség folyamatos fenntartása érdekében szükséges volt a körzeti 

megbízottak bevonása a járőrszolgálati feladatok ellátásába.  

A körzeti megbízottak közterületi jelenlétének az aránya a 2020. év során minden 

hónapban meghaladta a 70,0%-ot. 

A körzeti megbízotti állomány intézkedési készsége megfelelő volt. Feladataik során 

törekedtek összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét 

növelő, segítő jellegű intézkedéseket a jogsértésekre történő gyors és szakszerű reagálással. 

A körzeti megbízottak jól működő, személyes kapcsolatot alakítottak ki körzeteikben az 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, a területen dolgozó közalkalmazottakkal, a 

társszervek, valamint a vállalatok, szervezetek vezetőivel és a lakossággal. Folyamatos 

kapcsolatot tartottak a települések vezetőivel, a polgárőrséggel és a civil szervezetekkel. 

Az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma a 2020. évben a betöltött 119 státuszra 

vetítve 3976 fő volt. Ez a helyi szervek bontásában a következők szerint alakult: Győri 

Rendőrkapitányság 4620 fő, Soproni Rendőrkapitányság 4355 fő, Mosonmagyaróvári 

Rendőrkapitányság 3261 fő, Csornai Rendőrkapitányság 2997 fő, Kapuvári Rendőrkapitányság 

1982 fő. 
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6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) – mint összevont megyei 

irányítás – működése alapvetően profiltisztán valósult meg. A korábbi rendszernél 

hatékonyabban volt képes reagálni a bejelentésekre, mert az egy időben, egy szolgálati helyen 

a feladatukat ellátó ügyeletesek a leterheltség függvényben haladéktalanul átirányíthatók voltak 

az adott feladat kezelésére. Ezt kiegészítette, hogy ha valamelyik rendőrkapitányságon az adott 

rendészeti vagy bűnügyi állomány erejét meghaladó feladat jelentkezett, akkor a szomszédos 

rendőrkapitányságok állományából a szükséges erők – a feladatoktól függően – mozgathatók 

voltak.  

A TIK-hez szervesen kapcsolódik a 112 Egységes Segélyhívó Rendszer, amelybe 

beintegrálódtak a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat segélyhívószámai is. A 

Szombathelyen és Miskolcon létrehozott segélyhívásokat fogadó központok a bejelentések 

szűrését követően a valós segélyhívásokat, azaz a beavatkozást igénylő bejelentéseket 

továbbították a Rendőrség vagy más készenléti szerv felé. Az MRFK vonatkozásában 34 449 

esetben végezett a TIK eseménykezelést, ennek során az irányított rendőri egységek 

átlagosan 18:27 perc alatt értek ki a helyszínekre. 

A TIK működésével kapcsolatosan megalapozott állampolgári panasz a 2020. évben 

mindössze 1 esetben érkezett. 

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

A szabálysértési eljárás alá vont személyek számában 15,1%-os, a szabálysértési 

eljárások számában pedig 17,2%-os emelkedés volt kimutatható. Az előadók az eljárás alá 

vont személyek 73,6%-át marasztalták el, az elmarasztaltak 89,4%-ával szemben több mint 

233 millió forint összegben pénzbírságot szabtak ki. A kiemelt súlyú és az összes közlekedési 

szabálysértések arányában 2,6 százalékpont emelkedés volt tapasztalható. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása alapján 2020. március 1-jétől általános 

szabálysértési hatóságként a Rendőrség jár el. A hatáskörváltozás okán a járási hivataloktól 

1138 ügy átvétele történt meg.  
A veszélyhelyzet és a járványügyi készültség időszakában bevezetett rendszabályok 

megsértőivel szemben az MRFK szabálysértési hatóságainál összesen 1206 szabálysértési 

eljárás indult (veszélyhelyzeti tényállások 747 eset, fertőző betegség elleni védekezés 

elmulasztása 97 eset, járványügyi készültség szabályainak megsértése 362 eset). 

A szabálysértési hatóságok a 2020. évben 8934 határozatot hoztak. A 2020. évben a 

szabálysértési hatóságok határozatával szemben benyújtott kifogások száma 12,6%-kal, a 

bíróság által megszüntetett eljárások száma 11,1%-kal csökkent a 2019. évhez képest, ami azt 

mutatja, hogy az érintett szervezeti egységek eleget tettek a tényállás tisztázási 

kötelezettségüknek. Az ügydöntő határozattal lezárt szabálysértési ügyekben az eljárás átlagos 

időtartama 17,5 nap volt.  

A fegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes és jogi személyek száma (a 2019. 

évben 4078 fő, a 2020. évben 4146 fő), illetve birtokban lévő fegyverek száma (a 2019. évben 

13 545 darab, a 2020. évben 13 911 darab) emelkedett, amit elsősorban a sportvadászati és a 

sportlövészeti célú fegyverek számának növekedése okozott.  

A 2020. évben a megye területén 15 lőfegyver és lőszer-kereskedelmi tevékenységgel 

rendelkező társas vállalkozás, illetve egyéni vállalkozó volt, ebből 1 nagykereskedelmi 

tevékenységet is folytatott. Fegyverjavítási engedéllyel 13, gyártási engedéllyel 5 vállalkozás 

rendelkezett. 

 

 



11 

 

Pirotechnikai termék felhasználási engedélykérelmet a 2020. évben nem nyújtottak be 

(a 2019. évben 12 darab volt). A pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának 

év végi korlátozásáról szóló 587/2020. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján az év végéhez 

kapcsolódó pirotechnikai tevékenységek korlátozása zárta ki ezen termékek felhasználását.  

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatói által benyújtott kérelmek 

számában 115,6%-os emelkedés következett be. A fokozottan ellenőrzött szerek kábítószer-

rendészeti ellenőrzéseinek számában – a 2019. évhez viszonyítva – a 2020. évben 5,5%-os 

növekedés volt kimutatható.  

A 2020. év végén megyénkben 12 darab (a 2019. évben 13 darab) gépjármű rendelkezett 

érvényes megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedéllyel.  

Az Országos Atomenergia Hivatala által jelentett adatok alapján a 2020. évben 3 céget 

és azok 14 fő közbiztonsági engedéllyel rendelkező alkalmazottját tartottuk nyilván.  

Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységgel, valamint figyelmeztető 

jelzés engedélyezésével kapcsolatos másodfokú eljárás nem indult. 

 

8. A bűn- és balesetmegelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

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

helyzete   

A bűnmegelőzési tevékenység fő feladatát a 2020. évben is a gyermek- és ifjúságvédelem 

képezte. Az MRFK prevenciós szakemberei a 2019/2020. tanév I. félévi bizonyítvány 

osztásának időszakában felhívták a szülők figyelmét a tanulmányi eredményeik miatt 

esetlegesen szorongó fiatalokra történő fokozott odafigyelésre, illetve a csellengők felkutatása 

érdekében egy héten át tartó megyei akció keretében ellenőrizték a fiatalok által leginkább 

látogatott helyeket. A megyében létrehozott „Együtt a biztonságosabb iskolákért” programban 

munkatársaink kerekasztal konzultációkat szerveztek. 

Az MRFK folytatta a gyermek- és fiatalkorúak védelmében történő rendőri ellenőrzéseket 

a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében. A 

program indulása óta megyei szinten a 2020. évben 89 alkalommal, 214 helyszínen történt 

ellenőrzés.  

A járványhelyzet miatti bezártság különösen aktuálissá tette a hozzátartozók közötti 

erőszak kezelését. A 2020. évben 67 esetben történt ideiglenes megelőző távoltartás 

elrendelése. A koronavírus-járvánnyal összefüggésben nem kellett a fertőzés helyszínéhez 

kapcsolódva ideiglenes megelőző távoltartó határozatot hozni. Az ideiglenes megelőző 

távoltartási eljárásban érintett bántalmazók és bántalmazottak által szállás, segítségnyújtás 

céljából igénybe vehető szervezetek, intézmények aktualizálása megtörtént.  

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, a rendőrség iskolai prevenciós programjai  

Az MRFK a 2020. évben 43 OVI-ZSARU, 21 DADA, 11 ELLEN-SZER és 13 iskolai 

bűnmegelőzési tanácsadói programra vonatkozó együttműködési megállapodással 

rendelkezett. A középiskolás diákok részére megyénk területén továbbra is lehetőség volt a 

közösségi szolgálat teljesítésére. A 2020. évben 8 új iskola csatlakozott, így összesen 

34 oktatási intézménnyel kötött az MRFK megállapodást.  

A Rendőrség központi gyermek- és iskolai programjai keretében az együttműködési 

megállapodásokban vállalt feladatokat a 2019/2020. tanévben 2020. március 16-áig 

maradéktalanul végrehajtottuk. Ezt követően a koronavírus-járvány miatt bezárt köznevelési 

intézmények részére a DADA és ELLEN-SZER program tananyagára alapozva írásos 

tájékoztató készült, amelyeket a pedagógusok osztályfőnöki óra keretében dolgoztak fel.  
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A 2019/2020. tanévben a program 5 fő bűnmegelőzési tanácsadó részvételével folytatódott, 

akik összesen 13 oktatási intézményben voltak jelen, elérve ezzel 287 osztályban 6833 fő 

diákot.   

 

8.1.3. Az áldozatvédelem  

Az áldozatvédelmi tevékenység, az áldozati jogok maradéktalan érvényesülése a 2020. 

évben is prioritást jelentett. A kapcsolat az áldozatsegítés állami és civil szereplőivel továbbra 

is folyamatos, napi szintű volt. A civil áldozatsegítés szereplői közül a legkiemelkedőbb 

együttműködés a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel volt. Az együttműködés a 2020. év 

során konkrét ügyek kapcsán történő áldozatirányítások alkalmával realizálódott. A rendőri 

közreműködésnek is köszönhetően a szolgálatok létezése és tevékenysége ismertebbé vált az 

állampolgárok körében. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem  
Az MRFK bűnmegelőzési munkatársai – amikor a járványügyi helyzet erre lehetőséget 

adott – folyamatosan tartottak előadásokat a megye alap-, közép- és felsőfokú oktatási 

intézményeiben az áldozattá válás megelőzésének témakörében. Ezen előadásoknak minden 

esetben témája volt az emberkereskedelem (mind a szexuális, mind pedig a munkacélú 

kizsákmányolás) veszélyeinek ismertetése.  

Az „EFOP-1.2.4. Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése” című projekt keretében a 

„Gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak 

és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése” című képzésen 8 fő vett 

részt. Az emberkereskedelem területén tevékenykedő szervezetek közül külön kiemelendő az 

együttműködés a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia és a „Lehetőség 

Családoknak 2005 Alapítvány” (a megyében működő két védett ház üzemeltetője) vezetőjével, 

akikkel a 2020. évben is folyamatos volt a kapcsolattartás és konkrét ügyekben egyeztetések 

történtek. 

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelem 

A bűnmegelőzési szakterület kiemelt figyelemmel kísérte a vagyon elleni jogsértések 

alakulását, és azokra a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban reagált. A hangsúlyt a 

lopások, a betöréses lopások, a rablások, a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, 

valamint az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése kapta. Folytatódtak a 

korábbi években leginkább sikeres saját kezdeményezésű („Bűnmegelőzés a közösségi 

oldalon”, „Pályán a bűnmegelőzés”, „Társasházak biztonsága”, Idősvédelmi programok” stb.) 

programok. Rendszeresen igénybe vettük a média által nyújtott lehetőségeket a lakosság 

figyelmének felhívására. Az MRFK aktívan működtette a Rendőrség központi lakossági 

megelőzéshez köthető programjait is („Házhoz megyünk!” a Rendőrség bűnmegelőzési 

programja, BikeSafe országos kerékpár regisztrációs program, „PoliceCoffee”). Az MRFK 

bűnmegelőzési egységei a 2020. évben mintegy 417 sajtómegjelenés során fogalmazták meg 

prevenciós ajánlásaikat, és igyekeztek a prevenciós tevékenységet innovatív megoldásokkal 

fokozni, ezért létrehozták a bűn- és balesetmegelőzési Facebook portált. A portálon keresztül a 

megelőzéssel kapcsolatos üzenetek kampányszerűen – a bűnügyi helyzet aktualitásaira 

figyelemmel – jutottak el a felhasználók széles köréhez. A posztokkal összesen 3 657 563 főt 

sikerült elérni a 2020. évben. Az MRFK minden hónapban elkészítette az elektronikus 

bűnmegelőzési hírlevelet (ELBIR), amit megküldött valamennyi megyei település 

önkormányzatának, a polgárőrség vezetőinek, valamint a történelmi egyházak megyei 

képviselőinek is. Az előzőek mellett a „Bűnmegelőzés dinamikus felületeken és új 

helyszíneken” projekt is megvalósult Győr-Moson-Sopron megyében. Ennek keretében minden 

hónapban más téma jelent meg az erre kijelölt 29 reklámfelületen. 
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8.1.6. A kábítószer prevenció  

Az MRFK az általános- és középiskolás fiatalok részére kábítószer prevenciós előadásait, 

bemutatóit 2020. március 16-áig jelenléti oktatással tartotta meg, majd a koronavírus-járvány 

miatt bezárt köznevelési intézményekben ezt követően a tanév végéig írásos ismeretátadás 

módszerével, írásos tájékoztatókat készített, amelyeket a pedagógusok osztályfőnöki óra 

keretében dolgoztak fel. A „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-

bűnözés megelőzésében” program keretében tevékenykedő drogprevenciós összekötő tisztek 

a telefonos ügyeletet a Rendőrség hivatalos honlapján szereplő időpontokban minden esetben 

megtartották. Az MRFK legfőbb stratégiai partnerei a kábítószer elleni küzdelemben továbbra 

is a városi kábítószerügyi egyeztető fórumok, amelyek közül a Győri Kábítószer Egyeztető 

Fórum működése országosan is példa értékű. 

 

8.1.7. A kiberbiztonság bemutatása  

A koronavírus-járvány miatt az online térben történő vásárlások emelkedő száma 

különösen indokolta a biztonságos internethasználatra történő figyelemfelhívást. Az MRFK a 

lakossági tájékoztatás érdekében havi ELBIR hírlevelekben 6 alkalommal, Facebook portálon 

pedig 17 esetben foglalkozott az interneten keresztül megvalósuló bűncselekmények 

prevenciójával. A Kisalföld Marketing Kft. által Győr város legforgalmasabb, közforgalom 

számára megnyitott belterein, összesen 28 helyszínen – pl.: Audi Aréna Győr, Győr Pláza 

Bevásárlóközpont, Széchenyi István Egyetem, Interspar Hipermarket, orvosi rendelők – 

működtetett digitális reklámfelületeken 2020. február hónapban közel 100 000 alkalommal 

jelent meg az internet veszélyeire figyelmeztető prevenciós spot.  

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása 

Az iskolaőrség a 2020/2021. tanévben kezdte meg működését az érintett alap- és 

középfokú oktatási intézményekben. A működéshez szükséges személyi állomány kiválasztása, 

kiképzése és a működési rend kialakítása, a tevékenységet szabályozó okmányok, iratok, 

őrutasítások, munkaköri leírások, valamint az oktatási intézményekkel kötött együttműködési 

megállapodások központi és helyi elvárásoknak megfelelő kidolgozása az iskolaőrség 

működésére vonatkozó szabályzóknak, normáknak megfelelően megtörtént. A 2020. évben a 

megyében 24 oktatási intézményben 28 fő iskolaőr látott el szolgálatot.  
 

8.3 A balesetmegelőzési tevékenység, a megyei balesetmegelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása 

A 2020. évben a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság 

(a továbbiakban: MKBB) baleset-megelőzési tevékenységét a gyermekkortól az időskorig 

terjedő célcsoportnak megfelelően építette fel.  

A „Biztonság hete” keretén belül az MKBB egy sokkoló kiállítással jelent meg, amelyben 

a győri Városháza téren, illetve a többi rendőrkapitányság székhelye szerinti város 

területén állítottak fel 55 arc nélküli, a 2019. évi áldozatokat szimbolizáló sziluettet. 
A saját kezdeményezésű prevenciós programok közül kiemelkedett a gyorsforgalmi és 

főutakon megjelenő plakátkampány, a sebességmérő és rendőrautót szimbolizáló 

úgynevezett „DiBond” tábla, a gyalogátkelő kampány, a fejvédő sisak kampány, a 

„Holttér” program, illetve a motorkerékpáros vezetéstechnikai képzések rendszere. A 

2020. évben nagy hangsúlyt fektettünk a közlekedésbiztonsági témák közösségi médiában 

történő megjelenésére (Facebook, Instagram). Az év során ugyanakkor a koronavírus-járvány 

miatt jelentős számú – előzőleg már megtervezett – balesetmegelőzési program elmaradt. 
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8.4. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program  

Az MRFK illetékességi területén 147 általános iskolában (az intézmények 91,2%-a) 

84 iskola rendőr végzett prevenciós tevékenységet. A szeptemberi demonstratív jelenléttel 

érintett 67 iskolánál 138 fő rendőr, illetve 55 fő polgárőr és 6 nyugdíjas rendőr látott el feladatot.  

Az ORFK–Országos Balesetmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: ORFK–OBB) 

„SuliMoped” elnevezésű programjának menedzselése kiemelkedő hatékonyságú volt. A 

program 2019/2020. tanévi végrehajtásában több általános iskola is részt vett összesen 

60 tanulóval, akiknek a vezetői engedély megszerzését az ORFK–OBB finanszírozta. Győr-

Moson-Sopron megyében ennek során a 60 tanulóból 59 sikeresen zárta a vizsgákat. 

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés  

Az MRFK, valamint a megyei és helyi önkormányzatok együttműködése a napi feladatok 

végrehajtása során nélkülözhetetlenné vált. Különösen a koronavírus-járványhoz kapcsolódó 

helyzet, valamint a mindennapok közbiztonsági és közlekedésbiztonsági eseményei 

megkövetelték azt, hogy a lakosság biztonság- és komfortérzetének biztosításához a feladatok 

a rendőri és önkormányzati szerv közötti hatékony, gyors információcserére alapozva 

kerüljenek végrehajtásra.  

Pénzadomány a 2020. évben összesen 28 284 000 forint összegben 5 önkormányzattól 

érkezett. Az adományokat az MRFK eszközbeszerzésre, a túlszolgálatok ellentételezésére, a 

személyi állomány jutalmazására, a bűnmegelőzés és bűnüldözés költségeinek 

finanszírozására, valamint a kerékpárjelölő rendszer fejlesztésére és működtetésére fordította.  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés  
Az MRFK jó kapcsolatot ápolt a szervezeten kívüli szakmai ellenőrző és irányító 

szervekkel, ami az eredményes bűnügyi munkához elengedhetetlen. Kiemelendő volt ebben a 

körben az ügyészségekkel kialakított szakmai együttműködés, amelynek keretében a 2020. 

évben rendszeresen történtek megbeszélések a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség 

vezető és vezető-helyettes ügyészeivel, illetve alkalmi jelleggel a járási ügyészségek vezetőivel.  

A 2020. évben az elzárással is büntethető szabálysértésekhez kapcsolódó bírósági 

eljárásokat megelőző előkészítő eljárásokkal összefüggésben az ügyészség megyénkben 

8 alkalommal élt az ügyészi felhívás intézményével. Ezen felhívásokat tartalmuk feldolgozása 

és a tapasztalatok levonása céljából a felhívással nem érintett szervezeti egységek részére is 

továbbítottuk.  

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés  

A bűnmegelőzési szakterület együttműködése az oktatási intézményekkel, azok 

fenntartóival továbbra is kiemelkedő volt. Az iskolaőrséggel kapcsolatos feladatokon túl a 

központi bűnmegelőzési programok oktatása (OVI-ZSARU, DADA, ELLEN-SZER, Iskolai 

Bűnmegelőzési Tanácsadók) során 89, a közösségi szolgálat teljesítése vonatkozásában pedig 

36 intézménnyel működtek együtt munkatársaink. Az MRFK a 2020. évben összesen 

125 együttműködési megállapodással rendelkezett. 

Az MRFK a 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított az illetékességi területen működő 

történelmi egyházakra, valamint az általuk megtartott jelentős tömegeket vonzó szertartásokra, 

rendezvényekre. A rendezvénybiztosítások során az elmúlt évben rendkívüli esemény nem 

történt.  
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Az egyházak, felekezetek megyei kapcsolattartói a kölcsönös együttműködést 

egybehangzóan jónak, eredményesnek értékelték, biztosítva az MRFK-t a további 

támogatásukról.  

A civil szervezetekkel történő együttműködést továbbra is a kölcsönösség jellemezte, a 

kapcsolattartás folyamatos, napi szintű volt a felek között. Az MRFK figyelemmel kísérte 

tevékenységüket, felkérésre részt vett rendezvényeiken. 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés  

Az MRFK illetékességi területén a 2020. évben 95 polgárőr szervezet működött, melyek 

taglétszáma összesen 3136 fő volt. A közös célok elérése érdekében az MRFK valamennyi 

polgárőr egyesülettel együttműködési megállapodást kötött. 

A megyénkben a Rendőrség és a polgárőrség a 2020. évben 1492 közös szolgálatot látott 

el, amelyben 2318 fő rendőr és 2379 fő polgárőr, összesen 10 165 órában vett részt. A közös 

szolgálatellátás során 90 esetben szabálysértési feljelentés, 53 esetben büntetőfeljelentés 

megtétele, 25 fő előállítása és 24 fő elfogása történt meg, illetve 165 fővel szemben szabtak ki 

összesen 2 040 000 forint helyszíni bírságot.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

Az MRFK az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival 2020. 

december 31-ig 14 esetben kötött együttműködési megállapodást. A közös 

szolgálatteljesítésekből levont tapasztalatok alapján elmondható, hogy minden munkáltató 

pozitívnak értékelte a közös munkát, és a jövőbeni végrehajtás erősítését szorgalmazták.  

 

5. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Az MRFK bűnügyi szerveinél a 2020. évre megfogalmazott célok és feladatok a 

munkafolyamatokba beépítésre kerültek, melynek eredményeképpen összeségében csökkent a 

folyamatban lévő büntetőeljárások száma.   

Az MRFK illetékességi területének bűnügyi helyzete a 2020. évben kiegyensúlyozott, 

szélsőségektől mentes volt. Az MRFK nyomozó szervei által a 2020. évben befejezett 

eljárásokban a regisztrált bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni és a 

közterületen elkövetett deliktumok esetében is javulást tudtunk elérni.  

Összeségében megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron megye bűnügyi 

fertőzöttsége a 2019. évhez viszonyítva nagymértékben, 18,5%-kal csökkent a 100 000 

lakosra vetített regisztrált bűncselekmények száma alapján.  

Az MRFK a migrációval összefüggő tevékenységét, feladatait a társadalmi elvárásokra 

figyelemmel a 2020. év során is teljesítette. Az embercsempészéssel összefüggően a 2020. 

évben az elrendelt 91 büntetőeljárás tekintetében 69 nyomozás az M1-es autópályához köthető 

(a 91 esetből 113 embercsempész elfogása és letartóztatása történt meg). 

 

A közúti közlekedési baleseti statisztika adatait a 2020. évben rendkívül kedvező 

tendencia jellemezte. Az ittasan okozott sérüléses balesetek értékén kívül – ami 20,3%-kal 

csökkent – valamennyi releváns baleseti statisztikai mutató a valaha mért legkedvezőbb értéken 

alakult. A járványügyi helyzet miatt a közúti közlekedésben bekövetkezett forgalomcsökkenés 

mértékét jelentősen meghaladó mértékben javuló statisztikai mutatók által fémjelzett pozitív 

változás nem kizárólag a járványügyi helyzetnek tudható be, az eredmény mögött komoly 

erőfeszítések és jelentős szakmai prevenciós munka áll.  

A szabálysértési eljárásokban következetes, arányos, egyéni és személyre szabott 

bírságolási gyakorlat alkalmazása, szakszerű és törvényes eljárások lefolytatása történt. 
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A TIK – mint összevont megyei irányítás – biztosította az MRFK ügyeleti 

tevékenységének szakszerű ellátását, a bejelentésekre történő gyors, szakszerű reagálást, a 

hatékony információáramlást. 

 

A 2021. év főbb célkitűzései 

 

1. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban felmerülő új kihívások felismerése, az azokra 

történő gyors reagálás, a jelentkező feladatok maradéktalan végrehajtása, a közrendet 

és közbiztonságot biztosító, a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások 

mérsékléséhez hozzájáruló jogalkalmazási gyakorlat kialakítása. 

2. Szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, közterületek 

rendjének biztosítása, a reagáló képesség javítása, a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének növelése. 

3. A helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet 

változásainak nyomon követése, a gyors és rugalmas reagáló képesség kialakítása, a 

rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználásának elősegítése. 

4. Az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a 

határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok schengeni 

követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

5. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása. 

6. A bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott 

kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés kiemelt célként történő kezelése. 

7. A bűnmegelőzés területén a helyi sajátosságokra, a bűnügyi helyzet mindenkori 

változásaira a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb reagálás, újszerű és innovatív 

megoldásokkal. 

 

 

 

 

dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melléklet:  1. sz. melléklet bűnügyi statisztikai adatok 

  2. sz. melléklet rendészeti statisztikai adatok 
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