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I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A bünügyi helyzet értékeléséröl szóló beszámoló kimutatásai az Egységes Nyomozó

Hatósági és Ugyészségi Bűnügyi Statisztika adatait tartalmazzák.
A megye közbiztonsági helyzetének értékelése az elkövetés helye szerinti adatok

figyelembevételével történt. Ennek alapján megállapítható, hogy a 2021. évben a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendör-fökapitányság (a továbbiakban: MRFK) illetékességi területén rendöri
eljárásban, összesen 6890 deliktumot regisztráltak, ami l, l%-kal kevesebb a 2020. évben
rögzített 6966 esetnél. A 2021. évi bűncselekményszám az elmúlt 12 év legkedvezöbb adata, a
2011. évi legmagasabb értékhez viszonyítva (17 061) armak mindösszesen 40,4%-a.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Kedvezőek az adatok az összes közterületen elkövetett bűncselekmény esetében is. A 2021.

évben regisztrált 2355 deliktum 7,0%-kal kevesebb, mint az egy éwel korábban (2533)
elkövetett.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása
A 100 000 lakosrajutó bűncselekményszám alapján Györ-Moson-Sopron megye bűnügyi

fertözöttsége a 2020. évhez viszonyítva 2,2%-kal csökkent. A 2020. évben 1472, 3, míg a 2021.
évben 1440,6 deliktum jutott 100 000 lakosra, így a megye bűnügyi fertőzöttsége az országos
átlagnál alacsonyabb.

A kiemelten kezelt deliktumok 100 000 lakosra jutó száma 671,4, ami a 2020. évhez
képest (739,7) csökkenést mutat. Ez az érték szintén alacsonyabb az országos átlagnál. A
fertözöttség a közterületi bűncselekmények vonatkozásában ugyancsak mérséklödött, a 2020.
évi 535,4-ről a 2021. évben 492,4-re változott.

1.4. A megye területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma az MRFK illetékességi területén a 2020. évi

3500-ról a 2021. évben 321 1-re, 8,3%-kal csökkent, ami az elmúlt 12 év legalacsonyabb értéke.
Az egyes bűncselekmények 2020. és 2021. évi adatait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Az emberölések száma a befejezett eljárások adatai szerint 9-ről 3-ra csökkent, amelyböl
a szándékos befejezett deliktumok száma 3-ról 1-re mérséklödött.

A testi sértések száma 317-röl 333-ra, 5%-kal emelkedett, míg a súlyos testi sértések
száma 182-ről 156-ra, 14,3%-kal csökkent. Halált okozó testi sértés az elmúlt 8 évben a megye
területén nem történt.

A kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények száma 63-ról 54-re mérséklődött.
Az embercsempészések számajelentösen, 46-ról 127-re, 176, l%-kal emelkedett.
A garázdaságok száma 276-ról 266-ra, 3,6%-kal csökkent.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztöi magatartások [a Büntetö
Törvénykönyvről szóló 1978. évi TV. törvény (a továbbiakban: régi Btk. )], illetve a kábítószer-
IrereskecMecB^a^iffitetö-'Kwéi^^ új
Btk.)] tekintetében megállapítható, hogy azok mennyisége az elözö évi 27-röl 39-re növekedett.
Területi megoszlását tekintve a leginkább fertözött terület Györ városa, a megye további
településének fertőzöttsége csekély.

Kedvezően alakult a lopás deliktumok száma, ami 2304-röl 1956-ra, 15, l%-kal csökkent.
Kedvezö változás volt e kategórián belül a személygépkocsi lopások mermyiségében, ami 16-



ról 10-re, és a lakásbetörések számában, ami 202-röl 184-re, 8,9%-kal csökkent. Mindhárom
érték az elmúlt 12 év legkedvezöbb adata.

A rablások száma 13-ról 16-ra emelkedett. A rongálások mennyisége 321-röl 281-re,
12,5%-kal esett vissza. Az orgazdaságok száma 9-röl 13-ra, a jármű önkényes elvétele
bűncselekmények mennyisége 59-röl 74-re emelkedett.

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
A nem kiemelten kezelt bűncselekmények közül az elmúlt évek adataihoz hasonlóan,

továbbra is növekvő tendenciát mutat a csalások száma. Ezen deliktumok között egyre többször
fordul elö áz online elkövetés. A virtuális térben tevékenykedő elkövetők sok esetben nem
magyar állampolgárok, akik cselekményüket külföldi szerverek igénybevételével követik el.
Ehhez hozzájáml még a sértetti tudatlanság, jóhiszemüség, a vásárlások során az irreálisan
"kedvező ajánlatok" sem keltenek gyanút a vásárlókban, még azokban sem, akik egyébként
ismerik a világháló veszélyeit.

Továbbra is előfordulnak a megyében az idösek sérelmére elkövetett trükkös lopások,
"unokázós" csalások. Az elkövetökkel szemben eredményesen lépett fel az MRFK. A 2021.
évben fejezödött be az az eljárás, amelyben 8 sértettet megkárosítottak és további 15 személytöl
is megkísérelték a pénzét kicsalni, de nem jártak sikerrel. A büncselekmény irányítói az
Egyesült Királyságban éltek, akik ellen már több elfogatóparancsot is kibocsátottak.
Tevékenységüket Magyarországon tartózkodó ismeröseik, rokonaik támogatták. Az ügyet a
Györi Járási Ugyészség vádemeléssel fejezte be.

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

1.6.1. Az MRFK a 2021. évben fejezett be egy jelentős mennyiségre elkövetett
kábítószer-kereskedelem büntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt
elrendelt büntetöeljárást. A vásárló és terjesztő elkövetök között többen egy, a megyében már
ismert és "hírhedt" család tagjai. A Györ-Moson-Sopron Megyei Föügyészség 21 fövel
szemben emelt vádat. Az eljárás során 14 gépjárművet, elektronikus eszközöket, készpénzt és
ékszereket foglalt le a nyomozó hatóság, illetve intézkedés történt 3 ingatlan zár alá vételére
vagyonelkobzás céljából, összesen mintegy 200 millió forint értékben.

1.6.2. Az MRFK Bünügyi Osztálya szintén 2021 tavaszán fejezte be a nyomozást elöre
kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt egy
győri lakos ellen, aki az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján megalapozottan
gyanúsítható két személy (villanyszerelők) megölésével. A Föügyészség a büntetöeljárásban
vádat emelt, a bírósági tárgyalásokjelenleg is folyamatban vannak.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Az MRFK rendöri eljárásaiban regiszti-ált befejezett nyomozások eredményessége

kedvezően alakult, a 2020. évi 67%-ról 75,2%-ra, 8,2 százalékponttal növekedett. Ez a teljes
vizsgált idöszak (12 év) legjobb eredménye, a nyomozáseredményességi mutató
vonatkozásában a trend 2019 óta stabilan emelkedö irányú.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója 84,6% volt, ami a 2020. évhez képest (80, 7%) 3,9 százalékponttal emelkedett.



A vizsgált 2010-2021. év közötti idöszakban a 2021. évben regisztráltuk a második
legmagasabb értéket.

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 60,9% volt,
ami a 2020. évhez képest (47,8%) jelentős, 13, 1 százalékpontos emelkedést mutat.

Az emberölések nyomozáseredményessége kiemelkedö, 100%-os volt, amely érték az
elmúlt 9 évben nem változott.

Szintén 100%-os a nyomozáseredményességi mutató a kiskorú veszélyeztetése, az
önbíráskodás, a rablás és az orgazdaság bűncselekmények esetében.

Magas a testi sértés (96, 2%), a garázdaság (92, 6%) és a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények eredményességi mutatója a terjesztöi magatartások (régi Btk.) és a
kábítószer-kereskedelem (új Btk.) tekintetében (93,9%).

Az embercsempészések nyomozáseredményessége 97,6%-ról 87, l%-ra csökkent.
A vagyon elleni bűncselekmények körében a 2021. évben a lopás büncselekmények

nyomozáseredményessége 49, 1%, e kategórián belül a személygépkocsi lopások esetében
45, 5%, a zárt gépjármű-feltörések tekintetében 9,2%, a lakásbetörések vonatkozásában pedig
70, 1%.

Osszességében megállapítható, hogy az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatói - az embercsempészés és a személygépkocsi lopás
deliktumok kivételével - emelkedtek a 2020. évi értékekhez képest, vagy nündkét évben
100%-os volt a nyomozáseredményesség.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A 2021. évben indított tulajdon elleni szabálysértések számában 5,3%-os csökkenés

(1376-ról 1303-ra) következett be a 2020. évhez képest. A lopás szabálysértés - bolti lopás
nélkül - nyomozáseredményességi mutatójában 53,4%-ot sikerült elémi.

A 2021. évben tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjének tettenérése esetén 256
alkalommal, 6161 000 forint összegben helyszíni bírságot szabtunk ki.

Az elzárással is büntethetö szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott gyorsított bíróság
elé állítások száma a 2020. évben 125 volt, ami - elsösorban a bekövetkezett jogszabályi
változások miatt - a 2021. évben 46 esetre csökkent, ez 63,2%-os visszaeséstjelentett.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Az MRFK illetékességi területén a 2021. évben 661 személysérüléses közúti közlekedési

baleset történt, ami a 2020. évhez viszonyítva (605 eset) 9,3%-os emelkedéstjelentett.
A közutakon a 2021. évben 10%-kal nött (a 2020. évben 20, a 2021. évben 22) ahalálos

balesetek száma. Ebből 4 gyorshajtás, 4 irányváltoztatás, 3 szabálytalan elözés, 3 figyelmetlen
vezetés, 3 a vasúti átjárót biztosító fényjelzö készülék tilos jelzésén történö áthaladás, 2
gyalogos hibája, 1 szabálytalan hátramenet, 1 elsőbbségadás elmulasztása és 1 oldaltávolság
hiánya miatt következett be.

Vasúti átjáróban 3, kijelölt gyalogos-átkelöhelyen 1 esetben történt halálos kimenetelű
baleset, és 3 esetben vesztette életét egynél több személy. Az összesen 27 halálos áldozatból 16
jarmuvezeto, utas es . gyaiogos szeme y vot. 'na oan oz e e o gyerme' aiaos aeset

áldozatává nem vált, személygépkocsi utasaként azonban elhunyt egy 9 hónapos csecsemö.
A 22 okozó személy közül 2-nél az alkoholfogyasztás, 3-nál a droghasználat, 1-nél pedig

együttesen drog- és alkoholfogyasztás is felmerült befolyásoló tényezöként.
A 2020. évhez képest a súlyos sérüléses balesetek száma 207-röl 199-re csökkent,

azonban a könnyü sérülésseljáró esetek 378-ról 440-re növekedtek.



A balesetek több mint kétharmadát a személygépkocsi-vezetök (440) okozták, őket a
tehergépkocsi vezetök (86), majd a kerékpárt hajtók (55) követték.

A személysérüléssel járó közlekedési balesetek közül 55-nek (minden tizenkettedik)
okozója, 52-nek pedig részese kerékpáros volt. A kerékpáros okozók 1 l, l%-a -a 2020. évben
7,8% - ittas állapotban idézte elö a balesetet.

A baleseti fö okok jelentös hányadát az abszolút és a relatív gyorshajtás (207), az
elsöbbségi jog meg nem adása (154) és az irányváltoztatási, haladási, kanyarodási szabályok
megszegése (103) képezte. A 2021. évben csökkent az ittas állapotban okozott balesetek aránya
is, a 2020. évi 9, l%-ról 7,9%-ra. Ez egyben a megyében valaha mért második legkedvezöbb
adat.

A közigazgatási jogsértések miatt indult eljárások száma a 2021. évben a 2020. évhez
viszonyítva 20,9%-kal növekedett (5962-röl 7209-re), melyen belül a biztonsági öv
használatának elmulasztása 77, 5%-kal, míg a tilosjelzésen történő áthaladásjogsértése 31, 5%-
kal emelkedett. Utóbbi eredmény a Pofátlan(tan)ítási akció végrehajtásához volt köthetö.

Az objektív felelösségi körbe tartozó szabályszegések rögzítése a 7 változtatható helyü (a
továbbiakban: vhKKEP), valamint az 5 fix Komplex Közlekedési Ellenörzési Pont (a
továbbiakban: fixKKEP) alkalmazásával történt. A fixKKEP-k a 2021. évben 7051 esetben
készítettek felvételeket, melynek alapján a Vas Megyei Rendör-fökapitányság Közigazgatási
Hatósági Szolgálata 5366 ügyben 171 115 000 forint, a vhKKEP-k közreműködésével pedig
összesen 3529 alkalommal 119 240 000 forint összegü bírságot szabott ki. Az ilyen módon
bírságolt személyek száma 18,6%-kal csökkent a 2020. évi adatokhoz képest.

5. Az illegális migráció helyzete
Az illegális migránsokkal szembeni intézkedések, elöállítások és feltartóztatások száma

(összesítve) a 2020. évi 648-ről a 2021. évben 2080-ra emelkedett, ami 221%-os növekedést
jelent. Az elfogott 2080 személy közel 95%-a férfi volt, és 66, 6%-át (1385 fö) szír és afgán
állampolgárok tették ki.

A migránsok jellemzöen csoportosan, embercsempészek segítségével érkeztek
Magyarország területére Románia és Szerbia irányából azzal a szándékkal, hogy az elöre
megszervezett útvonalon, a Soproni és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság illetékességi
területéhez tartozó határszakaszokon valamelyik nyugat-európai országbajussanak.

Az intézkedést foganatosító rendörökkel szemben a migránsok egyre eröszakosabb
magatartást tanúsítottak, elfogásukkor nem egy alkalommal szökést is megkíséreltek.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete
A koronavíms-járvány kezelése miatt Magyarország Kormánya 2020. szeptember 1-jétől

2021. június 22-éig ismételten visszaállította a határforgalom ellenőrzését Magyarország
Schengen belsö határain. Az MRFK illetékességi területén - a fenti döntés alapján - 17
határátkelöhelyen történt meg a határforgalom ellenörzés fokozatos visszaállítása, ebböl a
Györ-Pér repülőtér - mint ideiglenes határátkelöhely - továbbra is működött.

A bevezetett ideiglenes határforgalom-ellenörzés során 2021. január 1-jétöl annak 2021.
június 22-én történö visszavonásáig a személyforgalomban 3 101 825 fő beléptetése, valamint
727 798 tehergépjármü ellenörzése valósult meg.

A 2021. év mélységi ellenőrzési tevékenysége 3 különálló időszakra bontható. Az elsö
szakaszban ajárványügyi veszélyhelyzet miatt ideiglenesen visszaállított határellenörzés során
önálló mélységi ellenörzési tevékenység nem történt, az ilyen jellegű feladatok a
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alapfeladatok ellátása során érvényesültek.

A rendörkapitányságok határrendészeti állománya az MRFK erőinek bevonásával új
elgondolás szerint, 2021. június 28-ától összehangolt mélységi ellenörzési terv alapján kezdte
meg ilyen irányú feladatait.



A 2021. szeptember 1-jétöl müködő magyar-osztrák közös súlyponti ellenörzési rendszer
a közös járörszolgálatot magasabb szintre emelte, ami jelentös mértékben növelte a magyar-
osztrák államhatár térségében a rendőri erök koncentrációját. A közösen végrehajtott
járörtevékenység nemcsak a határrendészeti eredményességet növelte, hanem az akciók
térségében a közrend és közbiztonság növelésében isjelentös szerepetjátszott.

A mélységi ellenörzés során elöállított, illetve feltartóztatott személyekkel szemben az
MRFK a hatályos jogszabályok alapján lefolytatta az eljárásokat. Ennek alapján az ideiglenes
biztonsági határzárhoz 1710 fö átkísérése történt meg, ami 238%-os növekedés a 2020. évi 506
föhöz viszonyítva.

II. Az MRFK által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos
feladatok

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

Az egy főrejutó közterületi óraszámban (a 2020. évben: 10, 11 óra, a 2021. évben: 6,58
óra) visszaesés történt, amit alapvetöen a szolgálatot ellátó állomány óraszámainak
dokumentálására vonatkozó szabályok - a határrendészeti tevékenység nem számít bele a
közterületi óraszámba - változása és a közterületi állomány létszámának alakulása okozta.

Az egy napszakban szolgálatba vezényelhető járőrök száma a településekjellegétől és
az elvonási tényezöktöl fíiggöen is változott. A 2021. évben az MRFK illetékességi területén
található 183 település közül egy sem maradt rendöri jelenlét nélkül. A közterületi szolgálat
rendelkezésre állását a városok esetében folyamatosan, a kistelepülések esetében pedig
visszatérően biztosította a rendőrkapitányságok állománya.

Györ-Moson-Sopron megye illetékességi területe 4208 km2, lélekszáma a 2011. évi
népszámlálási adatok alapján 447 985 fö volt, ami alapján a közterületre vezényelhető
tényleges létszám aránya az illetékességi terület nagyságához viszonyítva 4,45 km2/fö, a
lakosság számához képest pedig 474 lakos/rendör.

A közterületeken a rendőri jelenlét föként gépkocsizó járörszolgálat útján, illetve a
körzeti megbízottak által valósult meg. A frekventált helyeken és a megyei jogú városok
belvárosi övezeteinek ellenörzése érdekében az érintett területre szervezett gyalogos
járörszolgálat biztosította a nyugalmat.

Az idegenforgalmi területek rendöri biztosításának megszervezését az MRFK kiemelten
kezelte. A rendörkapitányságok állománya a turisztikai idény során jelentkező feladatainak
eredményes végrehajtása érdekében megerösített közterületijelenlétet biztosított.

A turisztikai idényben a jelentös tömeget vonzó rendezvények megrendezésére a
koronavírus-járvány következményeinek elhárítására vonatkozó szabályok
figyelembevételével, az ezzel összefüggö korlátozások enyhítését, majd megszűntetését
követően volt lehetöség.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
Az MRFK rendészeti állományának tevékenységét értékelve megállapítható, hogy az

intézkedési mutatók növekedtek, a közterületi óraszámok és a regisztrált bűncselekmények
viszont csökkentek. Az elfogások a 2020. évi 2525-ról a 2021. évben 3118-ra emelkedtek, ezen
eu a szan e os i'uncse e -iieny e ovetesen tetteneres miatti e ;ogaso -roi -re

nöttek, a körözés alapján végrehajtott elfogások száma 557-röl 512-re csökkent, az egyéb ok
alapján történö elfogások számapedig 986-ról 1399-re változott. Bűncselekmény gyanúja miatt
1352 személy elöállítása történt meg, ami 10,7%-kal több, mint a 2020. évben (1221 fö).
Biztonsági intézkedések végrehajtása 759 esetben történt, ami 4,8%-os növekedést mutatott az
a 2020. évhez képest. A szabálysértési feljelentések száma 5340 (18%-os csökkenés), a büntetö



feljelentéseké 1537 (16%-os növekedés) volt. Az ittas járművezetés felderítése és
visszaszorítása érdekében használt alkoholszonda alkalmazása 25,6%-kal, a pozitív
eredmények 7,8%-kal (967-röl 1042 esetre) emelkedtek.

A Készenléti Rendörség (a továbbiakban: KR) Nyugat-magyarországi Határrendészeti
Igazgatóság Határvadász Bevetési Föosztály II. XV. Határvadász Bevetési Osztály (Györ) és a
XFV. Határvadász Bevetési Osztály (Szombathely) állománya a 2021. évben összesen 1284
alkalommal, 3569 fövel és 47 165 órában látott el szolgálatot a megye területén. A szolgálatot
teljesítö KR jelenlétének is köszönhetöen a bűncselekmények száma a Györi
Rendőrkapitányság illetékességi területén 3674-ről 3197-re, a Soproni Rendörkapitányság
esetében 1220-ról 1203-ra, a Mosonmagyaróvári Rendörkapitányság tekintetében pedig 1231-
röl 1215-re csökkent.

3. A rendezvénybiztosítások
A 2021. évben 302 alkalommal (a 2020. évben 138) történt rendezvény biztosítása,

amelyek lebonyolításához a szükséges rendöri erö létszáma 1563 fő volt (a 2020. évben 2027
fö).

Az MRFK illetékességi területén 1 84 gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt
tartottak, amelyek biztosításában 563 rendör vett részt. A megrendezett 286 sporteseményt
1257 rendőr biztosította, amelyek során 84 fövel szemben történt rendöri intézkedés
(igazoltatás). Győr-Moson-Sopron megyében sem fokozott, sem pedig kiemelt biztonsági
kockázatú mérközés a 2021. évben nem volt.

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

A 2021. évben az MRFK illetékességi területén katasztrófa nem következett be. A
koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzet és a járványügyi
készültségi idöszakban bevezetett rendszabályok betartása érdekében végzett rendörségi
feladatok ellátása kiemelt feladatkéntjelentkezett a napi szolgálati tevékenység mellett.

A 2021. évben Győr-Moson-Sopron megyében összesen 92 151 személyt helyeztek
karanténba - ebből 2021. január 1. és 2021. június 23. között 6587 fő az államhatárokon
történő belépés során -, továbbá összesen 26 604 hatósági házi karanténban lévő személy
ellenőrzését hajtotta végre az állomány.

A védelmi intézkedések betartása érdekében a szabálysértést elkövetökkel szemben a
rendöri intézkedések foganatosítása fokozatosan és arányosan történt. A korlátozó
rendszabályok megsértése miatt helyszíni bírságot összesen 1494 alkalommal szabott ki az
állomány, 39 100 000 forint összegben. A veszélyhelyzet idöszakában bevezetett védelmi
intézkedések megszegése okán 1067 szabálysértési eljárás indult (a 2020. évben: 1177),
melyböl pénzbírság kiszabása 870 esetben, 52 375 000 forint összértékben történt.

5. A körzeti megbízottak tevékenysége
Az MRFK illetékességi területén a 2021. évben 17 körzeti megbízotti csoport és

123 körzet volt, melyek összesen 123 tiszthelyettes beosztást foglaltak magukban. Ezen
státuszokból a 2022. január 1-jei állapot szerint 122 beosztás volt betöltött.

Az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma a 2021. évben megyei szinten - a
betöltött 123 státuszra vetítve - 3888 fő volt. Ez rendörkapitányságonkénti bontásban a
következök szerint alakult (fö/kmb): Györi Rendörkapitányság 4605, Soproni
Rendörkapitányság 5217, Mosonmagyaróvári Rendörkapitányság 3180, Csomai
Rendőrkapitányság 2756, Kapuvári Rendörkapitányság 1982.



A Soproni Rendörkapitányság illetékességi területén kialakított körzeti megbízotti
székhelyek számában a 2021. év során változás történt, a Brennbergbánya, Soproni u. 5/C. és a
Fertörákos, Pataki István u. 16. szám alatt található körzeti megbízotti iroda szűnt meg. Az
irodák bezárásától fíiggetlenül valamennyi érintett rendör - másik székhellyel - továbbra is a
közterületen teljesített szolgálatot.

A körzeti megbízottakjelentös szerepet töltöttek be a kistelepülések közösségi életében,
széles körü szakmai, hely- és személyi ismereteikkel hatékonyan hozzájárultak a közbiztonság
fenntartásához és a bűnüldözö munka eredményességéhez.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tévékenység-irányítási központ működése
A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TDC) a 2021. évben 33 613 esetben

kezdeményezett beavatkozást igénylö intézkedést, ami a 2020. évhez képest kismértékű
csökkenést mutat. Elö hangot 3172 esetben kapcsoltak a hívásfogadó központok, amijelentős
növekedés a 2020. évi 2366 kapcsolásszámhoz viszonyítva.

A rendőri intézkedések szintidejének statisztikája alapján az átlagos adatlap átvétel
16 másodperc alatt teljesült, ami megegyezik a 2020. évi értékkel. Az átlagos küldési idö az
adatlap átvételétöl számolva 3:56 perc volt, ami a 2020. évhez képest 5 másodperccel csökkent.
Az átlagos kiérkezés (riasztástól) 20:48 perc alatt valósult meg.
A TIK állományát érintö megalapozott állampolgári panasz nem érkezett az MRFK-ra.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A szabálysértési eljárás alá vont személyek számában 17%-os (a 2020. évben 7278 fő,

a 2021. évben 6042 fö), a szabálysértési eljárásoknál hasonló arányú csökkenés volt
kimutatható, amit főként a helyszíni bírság alkalmazásának elötérbe helyezése eredményezett.

A 2021. év végéig az eljárás alá vont személyek 75, l%-ának (a 2020. évben 73,6%)
elmarasztalása történt meg. A szankcionáltak 89, l%-ával (a 2020. évben 89,4%-ával)
szemben 191 320 000 forint (a 2020. évben 233 025 000 forint) összegben pénzbírságot szabtak
ki. A figyelmeztetések száma 12%-kal (a 2020. évben 535, a 2021. évben 471) visszaesett.

A megszüntető határozatok (26,9%-kal) és az elévülés miatt megszüntetett ügyek
száma (77,8%-kal) is jelentős mértékben csökkent.

A szabálysértési határozatokkal szemben benyújtott meghallgatási kérelmek 10,8%-kal
(a 2020. évben 461, a 2021. évben 411), a kifogások, 8, 7%-kal (a 2020. évben 104, a 2021.
évben 95) mérséklödtek, köszönhetöen annak, hogy a hatóságok tényállástisztázási
kötelezettségüknek eleget tettek.

A fegyverengedélyügyi szakterületen a 2021. évben a természetes és ajogi személyekkel
összeföggésben lefolytatott eljárások 9,6%-kal (3987-röl 4368-ra) emelkedtek.

A személy- és vagyonőri, magánnyomozói tevékenység folytatására működési
engedéllyel rendelkezö vagy tevékenységét bejelentés alapján végzö egyéni és társas
vállalkozások száma 2021. december 31-én 138 (a 2020. évben 139) volt, emellett 3188 fö
(a 2020. évben 3584 fö) rendelkezett tevékenység végzésérejogosító igazolvánnyal.

A megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó érvényes engedélyek
száma visszaesett (a 2020. év végén 12, a 2021. év végén 9 engedély). A figyelmeztető jelzés
felszerelésére és használatára vonatkozó érvényes engedélyek száma 48-ról 52-re változott.

A pirotechnikai tevékenység végzésének engedélyezése, valamint a bejelentést követö
jova agyaso; a ' . ev' en növe. e te . . ia ott e :iaszna asi enge é:y 7 a 2020. évben 0)
volt. A szolgálati ág 78 esetben hajtott végre szakterületi ellenőrzést.

A 2021. évben 53 alkalommal érkezettaz egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
szolgálati igazolvány és jelvény kiállítására, pótlására és cseréjére irányuló kérelem a
hatósághoz, szemben a 2020. évi 69-cel, amijelentös csökkenést mutatott.



Az atomenergia rendészeti szakterületen az Országos Atomenergia Hivatala által
jelentettadatokalapjána2021. évben 3 cég és az általuk alkalmazottak közül 15 fö rendelkezett
közbiztonsági engedéllyel.

A kábítószer-rendészeti szakterületen a végrehajtott ellenörzések száma emelkedett (a
2020. évben 363, a 2021. évben 384), az értékelt idöszakban szankció alkalmazása 10 esetben
vált szükségessé.

8. A bűn- és balesetmegelőzés
A koronavíms-járvány hannadik hulláma a prevenciós szakterületet is érzékenyen

érintette, eszköztárunkat jelentösen szűkítette. A jelenléti bűnmegelözési tevékenység
felfüggesztése miatt 2021. elsö félévében tevékenységük elsösorban az online térre
korlátozódott. Amikor arra ajárványügyi helyzet lehetöséget adott, folytatták mind a központi,
mind pedig a saját kezdeményezésű programjaikat.

Az MRFK munkatársai napi kapcsolatban álltak a helyi szervek bűnmegelözési
munkatársaival. Konzultációk, továbbképzések, ellenörzések keretében irányították és
koordinálták a szakmai tevékenységet, így a központi prevenciós programok müködését
valamint az iskolaőrség munkáját.

8. 1. 1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzete

A család- és gyermekvédelmi szervekkel a kapcsolattartás a 2021. évben is folyamatos
volt, az MRFK bünmegelözési munkatársai több alkalommal vettek részt esetmegbeszéléseken.

Az MRFK szervezésével 2021 öszén szakmai konzultáció valósult meg a
gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyennekek áldozattá és/vagy bűnelkövetövé
válásának megelőzésére - az MRFK, a Szociális és Gyermekvédelmi Föigazgatóság Györ-
Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége, a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ, valamint a Györ-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat között - kötött négyoldalú megállapodás keretében.

A hozzátartozók közötti eröszak kezelésével összefüggö rendöri feladatok ellátásának
folyamatosságát biztosító mentorok két alkalommal is képzésben részesültek. Megyénkben a
2021. év során 70 alkalommal történt ideiglenes megelözö távoltartó határozat meghozatala.

8. 1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, az iskolai prevenciós programok
A megyében a Rendőrség valamennyi bűnmegelőzési programja továbbra is elérhető

minden rendörkapitányság illetékességi területén. Az MRFK a 2021. évben 43 OVI-ZSARU,
21 DADA, 11 ELLEN-SZER és 13 iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat (a továbbiakban:
IBT) programra vonatkozó együttműködési megállapodással rendelkezett. A középiskolás
diákok részére továbbra is lehetöség volt a közösségi szolgálat teljesítésére, összesen 36
oktatási intézménnyel van hatályban együttműködési megállapodás. Az oktatók 2021. elsö
félévében írásos tájékoztatókat készítettek és juttattak el az együttműködö köznevelési
intézmények részére. Az iskolai bűnmegelözési tanácsadó munkatársak feladataikat telefonos,
messengeres és e-mailes kapcsolattartással végezték. A 2021/2022. tanév elsö félévében az
oktatók megkezdhették a jelenléti munkát, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók összesen
160 prevenciós előadást tartottak azokban az időszakokban, amikor nem digitális tanrend

Az OVI-ZSARU programban 13, a DADA program esetében 67, az ELLEN-SZER
program keretében pedig 93 foglalkozást tartottak meg a helyi szervek bűnmegelözési elöadói.
2021. nyarán bűnmegelőzési és kortárssegítő-képző táboroztatások valósultak meg.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység
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Az együttműködés az áldozatsegítés állami és civil szereplöivel továbbra is folyamatos
volt, ami konkrét ügyek kapcsán történö áldozatirányítások alkalmával realizálódott. Az MRFK
Bűnmegelőzési Osztálya az áldozatok hatékonyabb informálása, irányítása érdekében komplex
áldozatvédelmi plakátot és tájékoztatót készített. Az MRFK épületében kialakított
különleges meghallgató szoba használata továbbra is a vonatkozó szakmai protokoll elöírásai
szerint történt. A 2021. évben saját szervezésű rendezvény az Aldozatvédelmi Nyílt Nap volt,
amit a Bűncselekmények Aldozatainak Napja alkalmából minden rendörkapitányság
megtartott. A Györ-Moson-Sopron Megyei Konnányhivatallal együttműködve a Győri
Rendőrkapitányságon kihelyezett áldozatsegítő ügyfélfogadás működött.

8. 1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem

A prevenciós szakemberek - amikor a járványügyi helyzet erre lehetőséget adott -
folyamatosan tartottak elöadásokat a megye alap-, közép- és felsöfokú oktatási intézményeiben,
az áldozattá válás megelözésének témakörében. Az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya 2021
febmárjában az Intemational Organization for Migration (IOM) szervezésében létrehozott
emberkereskedelem elleni kampányban működött közre, melynek keretében 3 általános
iskolában tartott online előadásokat civil segítő szakemberekkel közösen. Az e teriileten
tevékenykedö szervezetek közül külön kiemelendö a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelö
Ambulancia és a "Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány" vezetöjével való együttműködés.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
Az MRFK a hangsúlyt a lopások, intemetes csalások, gépjárművekkel kapcsolatos

bűncselekmények megelőzésére helyezte. Folytattuk a korábbi években leginkább sikeresnek
bizonyult saját kezdeményezésű programjainkat. A 2021. évben 475 sajtómegjelenés során
fogalmaztuk meg prevenciós ajánlásainkat.

Aktívan működtettük a Rendőrség központi lakossági megelözéshez köthetö programjait
("Házhoz megyünk!" a Rendörség bűnmegelözési programja, BikeSafe országos kerékpár
regiszü-ációs program, "Police Café").

A bűnmegelőzési szolgálat a Győr-Moson-Sopron Megyei Onkormányzattal
együttműködve a megyeszerte 18 helyszínen telepített, úgynevezett bringa szervízoszlopokon
kerékpárok kötelező felszerelését és biztonságos lezárását bemutató edukációs matricákat
helyezett el. Az év végi ünnepekhez kötödöen a parkolóházakban óriásplakátokon hívta fel a
figyelmet a gépkocsifeltörések megelőzésére. A prevenciós eszköztárat bővítve, Györ
belvárosának sétálóutcáin elhelyezett favédö-rácsokon a zseblopások és az internetes csalások
áldozattá válásának megelözése érdekében kampányolt.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete
Az MRFK bűmnegelözési munkatársai összesen 18 alkalommal tartottak

drogprevencióval kapcsolatban tájékoztató előadást. A "Szülők és családok a Rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" program keretében tevékenykedő
drogprevenciós összekötő tisztek telefonos ügyeleteiket a Rendörség hivatalos honlapján
szereplö időpontokban minden esetben megtartották. A kábítószer elleni küzdelem területén az
MRFK legföbb stratégiai partnerei továbbra is a városi kábítószerügyi egyeztető fórumok
(KEF) voltak.

8. 1.7. A kiberbiztonság
A bűnmegelőzési szakterület tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a kibertérben

elkövetett büncselekmények megelözésére. Minden korosztályt érintöen készült prevenciós
felhívás, a fiataloktól egészen a szépkorúakig.
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A 2021. évben az intemeten elkövetett deliktumok számának csökkentése érdekében a

bűnmegelözési kommunikáció intenzívebbé vált. A havi ELBIR hírlevelekben 6, a Facebook
portálon 19 esetben, egyéb médiafelületeken 60 alkalommal történt lakossági tájékoztatás az
intemeten keresztül megvalósuló bűncselekmények prevenciójával kapcsolatban.

8.2. Az iskolaőri tevékenység
Megyénkben 24 oktatási intézményben 28 fö iskolaör látott el szolgálatot. A működés

eddigi tapasztalatai - a bevont intézmények visszajelzései alapján is - egyértelműen
pozitívak. A 2021. évben összesen 8 alkalommal történt iskolaöri intézkedés, melyek során
7 esetben testi kényszer foganatosítása vált szükségessé. Az MRFK Bűnmegelözési Osztálya
az oktatási szünetekben kiemelt hangsúlyt fordított az iskolaőrök szakmai képzésére. A
megyénkben szolgálatot teljesítö iskolaörök közül két fő is országos elismerésben részesült.

8.3. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése
Az MRFK önálló prevenciós Facebook portálján napi rendszerességgel jelennek meg

információk, tanácsok. Az oldal követöinek száma folyamatosan növekszik, mára
megközelítette a 10 000 főt. A posztokkal a 2021 évben több mint 3 000 000 érdeklődőt
sikerült elémi.

8.4. A baleset-megelőzési tevékenység
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelözési Bizottság (a

továbbiakban: MKBB) a 2021. évben az ORFK-Országos Balesetmegelözési Bizottság (a
továbbiakban: ORFK-OBB) által kötelezöen elöírt baleset-megelözési feladatokon túl, több
saját egyedi elgondolású programot is végrehajtott, amely során kihasználta a közösségi média
erejét és az online hírcsatomák kínálta lehetőségeket. A Facebookon keresztül közvetett
módon 2 809 626 emberhez jutottak el az üzenetek. Számos balesetmegelözési bejegyzés
tízezer feletti látogatást ért el, ami nagyobb teret adott a versenyek és rendezvények
népszerűsítésére.

A 2021. évlegnagyobbkihívásaa^: Országos Közlekedik a C^/ác? közlekedésbiztonsági
vetélkedö lebonyolítása volt. A háromnapos jubileumi rendezvényt a Veszprém Megyei
Rendör-fökapitánysággal közösen szerveztük.
Az országos Balesethelyszínelői Versenyen az MRFK rendörei az I. helyezést szerezték meg, a
Szahnai Közlekedésrendészeti Versenyen karos forgalomirányító és gépkocsizó járör
kategóriában pedig a III. helyen végeztek.

A Látni és Látszani 2021. elnevezésű kampányt az MKBB egybekötötte az őszi-téli
átállásra történö felkészüléssel. A Light Friday rendezvény-sorozatban ingyenesen láthatósági
eszközöket osztottunk az érdeklödöknek.

A Digitális Reklámkampány projekt keretében havonta rövid videókon keresztül más-más
téma jelent meg 29 különböző reklámfelületen. Kiemelendö a gyorsforgalmi és főutakon
folyamatosan frissülö plakátkampány, a Biztonság hete program, a KRESZ-Fesztívál, a sokkoló
kiállítás 21 arcnélküli sziluettel, a gyalogátkelö kampány és a Holttér program. Az MKBB
prevenciós főzöműsora nagyon népszerünek bizonyult.

Megtörtént az Audi ETO KC bevonása a balesetmegelőzésbe. Ezeken túl említésre
méltó a motorkerékpáros vezetéstechnikai képzések megszervezése is.

8.5. "Az iskola rendőre program", valamint a "SuliMoped" program
A 2021/2022. tanévben 69 iskolarendör 139 iskolában tevékenykedett. Jelen voltak a

tanévnyitó ünnepségeken - ahol ajárványhelyzet engedte - annak érdekében, hogy a tanári kar
és az iskola tanulói megismerhessék személyüket. Az iskolaörök a tanév során aktívan és
nyitottan álltak a tanulók egyre sűrübben megnyilvánuló egyéni megkereséseihez.
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Az ORFK-OBB által meghirdetett "SuliMoped" programot Györ város illetékességi
területén müködö iskolákban hajtottuk végre, melynek során 40 fö kezdte meg a vezetöi
engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyamot, míg a megelőzö tanévben 50 fő közül 47 fö
tett sikeres vizsgát.

9. Együttműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A megye valamennyi helyi önkormányzatával folyamatos a kapcsolat, részükre a

bűnmegelőzési infonnációk eljuttatása havi rendszerességgel történik. A megyei
önkonnányzattal együttműködve közös prevenciós programot is sikerült megvalósítani.
Mindemellett kiemelendő az önkonnányzatok mellett működő szervezetekkel (pl.
kábítószerügyi egyeztetö fórumok, Idősügyi Tanács) történő munka is.

Az MRFK illetékességi területén található települési önkormányzatokkal a jogszabályi
elöírásokon alapuló, valamint a kölcsönös érdekek mentén megvalósuló együttmüködés a 2021.
évben isjó színvonalú és kiegyensúlyozott volt.

A megye illetékességi területén összesen 9 fórum került megtartásra (7 járási
közbiztonsági egyeztetö, 2 konzultációs).

A megye területén 6 roma önkormányzattal volt érvényes együttműködési
megállapodása az MRFK-nak. Az iskolák, illefve az óvodák részére drogprevenciós és
bűnmegelőzési elöadásokat tartottunk, valamint a gyermekeknek nyári tábort, mikulásnapi
ünnepséget, közös kirándulást és fözöversenyt is szerveztünk.

Az MRFK a 2021. évben 9 önkormányzattól (Győr Megyei Jogú Város Onkormányzata,
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mosonmagyaróvár Város Őnkormányzata,
Jánossomorja Város Önkormányzata, továbbá Aíosonudvar, Agfalva Fertőrákos, Hegykő,
valamint Várbalog községek önkormányzata) kapott adományt összesen 29 332 614 forint
értékben.

Az adományokat az MRFK eszközbeszerzésre, festési munkálatokra, a rendörök
túlmunkájának pénzügyi ellentételezésére, a személyi állományjutalmazására,abűnmegelőzés
és bűnüldözés költségeinek finanszírozására, valamint a kerékpárjelölö rendszer fejlesztésére
és működtetésére fordította.

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

szervekkel, ami az eredményes bűnügyi munkához elengedhetetlen. Kiemelendö ebben a
körben az ügyészségekkel kialakított szakmai együttműködés, melynek keretében a 2021.
évben rendszeresen tartottunk megbeszéléseket a Györ-Moson-Sopron Megyei Föügyészség
vezetö és vezetö-helyettes ügyészeivel, valamint ajárási ügyészségek vezetöivel. Az ügyészek
segítöjelleggel, konstruktívan álltak a felmerülö kérdésekhez és a feladatok megoldásához.

A bűnügyi szakterületen a kooperáció a bírósági szervekkel a leplezett, valamint a titkos
információgyűjtés során alkalmazott bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazásával
összefíiggésben valósult meg.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
egyuttmu o es

Az MRFK igyekszik minden olyan civil szervezettel együttműködni, amelyek fontos és
aktív szereplöi a prevenciónak. A gyennekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXI. törvény 17. § (1) bekezdésben meghatározott jelzörendszer tagjaival szoros
munkakapcsolatban állunk. A bűnmegelözési szakterület együttműködése a polgárörséggel



13

továbbra is példaértékű, ami a lakosság tájékoztatásában és a demonstratív közterületi
megjelenésben nyilvánult meg leginkább.

A bűnmegelözési szakterület együttmüködése az oktatási intézményekkel, azok
fenntartóival továbbra is kiemelkedö volt. Az MRFK az értékelt évben 43 OVI-ZSARU, 21
DADA, 11 ELLEN-SZER, valamint 13 IBT programra vonatkozó együttműködési
megállapodással rendelkezett.

A 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított az MRFK az illetékességi területen működő
egyházakra, valamint az általuk megtartott jelentős tömegeket vonzó szertartásokra,
rendezvényekre. Az egyházak, felekezetek megyei kapcsolattartói a kölcsönös együttműködést
egybehangzóan jónak, eredményesnek értékelték, biztosítva az MRFK-t a további
támogatásukról.

A civil szervezetekkel történö együttmüködést továbbra is a kölcsönösségjellemezte, a
kapcsolattartás folyamatos, napi szintű volt a felek között.

9.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés
Az MRFK illetékességi területén a 2021. évben 98 polgárör szervezet működött, melyek

taglétszáma összesen 3176 fő, az ifjú polgárörök száma 82 fö volt. A közös célok elérése
érdekében az MRFK valamermyi egyesülettel együttműködési megállapodást kötött.

A polgárörség bűnmegelözés területén betöltött szerepe a lakosság tájékoztatásában és a
demonstratív közterületi megjelenésben nyilvánult meg leginkább, de tagjai aktívan részt vettek
a bűnmegelőzési programokban is.

A közös szolgálatok a 2020. évhez képest 1492-ről 2002-re, a közterületi óraszám
10 165 óráról 15 146 órára nőtt.

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

Az MRFK az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóival 2021.
december 31-ig 15 esetben kötött együttműködési megállapodást. A közös munka keretében
604 esetben 8229 órában (a 2020. évben 177 esetben 493 órában) valósultak meg szolgálatok.

A 2021. évben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek feladatellátásuk során
közigazgatási feljelentést 39 (a 2020. évben 83) személlyel szemben, büntetö feljelentést 1 (a
2020. évben 0) elkövetövel szemben, szabálysértési feljelentést 656 (a 2020. évben 724) fövel
szemben tettek. Helyszíni bírság kiszabására 2183 fövel szemben összesen 42 455 000 forint (a
2020. évben 5321 fővel szemben 59 985 000 forint) összegben intézkedtek.

III. Osszegzés, kituzött feladatok a következő időszakra

Összességében az MRFK illetékességi területének bűnügyi és közbiztonsági helyzete a
2021. év során kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes volt.

A 2022. évben kiemelt feladat a 2020-2021. évek kedvezö közlekedésbiztonsági
eredményeinek megőrzése, további javítása.

Ezen belül fókuszba kerül az ittas/bódult állapotban közlekedő, a sebességtúllépö,
agresszív, a szabályokat tudatosan semmibe vevö járművezetök kiszűrése, a biztonsági öv
használatának kikényszeritését célzó prevenciós és ellenörzési tevékenység végrehajtása,
valamint a vezetö baleseti okként jelentkezö jogsértésekre reagáló, azokhoz igazodó
szankcionáló tevékenység.

A 2022. évi főbb célkitűzéseink:

- Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni
hatékony fellépés, figyelemmel a kiemelten kezelt bűncselekményekre.
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A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, idöszerű és hatékony lefolytatása.
A nyomozáseredményességi mutatók növelése, különösen a kiemelt bűncselekmény
kategóriákban.
A büncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú felderítése és elvonása,
a vagyon-visszaszerzési tevékenység hatékonyságának növelése a polgári jogi igények
kielégítése, illetőleg vagyonelkobzás céljából, a kármegtérülési mutató javítása.
Az iskolaörség elöírások szerinti működtetése.
Kiemelt figyelem fordítása a hozzátartozók közötti eröszak megelözésére, az
áldozafrvédelemhez kapcsolódó rendörségi feladatok végrehajtására, a civil
szervezetekkel való együttműködés fejlesztésére.
A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének megörzése érdekében a közterületi
jelenlét hatékony szolgálatvezényléssel történö optimalizálása.
Szélsöségektöl mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a közterületek
rendjének biztosítása.
A helyi és területi szintíí közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet
változásainak nyomon követése, a gyors és rugalmas reagálóképesség megtartása, a
rendelkezésre álló eröforrások optimális kihasználása.
Az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a
határörizeti, határforgalmi és mélységi ellenörzési feladatok schengeni
követelményeknek megfelelö végrehajtása.
A szabálysértési és engedélyügyi tevékenység színvonalának megörzése a törvényesség
betartása és betartatása érdekében, illefve az év közbeni új elvárásoknak megfelelöen a
jelentkezö feladatok határidöre történö szakszerű végrehajtása.

Győr, időbélyegző szerint

dr. Urbán Zoltán László r. dandártábornok

rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Melléklet: 1. sz. melléklet bűnügyi statisztikai adatok
2. sz. melléklet rendészeti statisztikai adatok



Rendőri eljárásban regisztrált "ármű önkén es elvétele bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

1. sz. melléklet

db

70

60

50

40

Bűncselekmények száma TTNyomozáseredményességi mutató (%)

%

100,0

81,5 s6'1^
74,6 80,0

68,0
58.0 ^ 70,0

60,0

50,0

40,0

30.0

w-;. >% aws. 3 E. >I,



1. sz. melléklet

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés büncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy' r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált rablás buncselekmények

2010-2021. évi ENYÜBS adatokalapján
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fokapitányság

500

400

300

Büncs lekmények száma -iNyomozáseredményességi mutató (%)

1S,7
29

14,5

N!A M3.

17. fi

Rendő " eljárásban regisztrált ronsálás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

70,1

%

100,0

90,0

80.0

70,0

60,0

50,0

40.0

30,0

db

Bűncselekmények száma

5().I

.Nyomozáseredményességi mutató (%)

100,0 100,0 100,0

90,9
82,9

67,2 67,9
58,8

SSV.e.
.íi. Vií. >>a. í>Si,"-s:9ss..
>S '... . ^;;<' ffi i: l':-:.,:.!-'" ^í,;

%

100.0

90.0

80,0

70.0

60.0

50.0

40,0 ..;

30,Q

1- t>;a ^
í1 ""' j

w. . I

Rendőri eljárásban regisztrált oreazdasáe bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatokalapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

600

500

400

301.

Büncs lekmények száma -Nyomozáseredményességi mutató (%)

%

100,0

90,0

80.0

70,0

{ 1 60,0

37^1 37, 8 40, 8 5a^
40,0

" -'31^

21,3
16,4

SWS. J>>. tRM. SMS. >>ti.
, F';

>-,.."^

.t>- ' Vifí. SSgi- -:- ttfli.

30,0

IBS

-*- i\A'-

db
90,5

Büncselekmények száma i<iNyomozáseredményességi mutató (%)

9412 90.1 92,9

60

50

40

20

y;

B

S4,l
88,4 90,9

80,5

W>. StSlI.. Wk . IC.'i. íft4. Mtil. 20161. iU

S4.6 ss^fi
%

100.0

90.0

80,0

70.0

60.0

50,0

40.0

30.0

20.0



l. sz. melléklet

db

Kábítósze relka csolatos bűncselekmén ter'esztőima atartás

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Gy 'r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnc elekmények száma .Nyomozáseredményességi mutató (%)

100,0
96,0

86 3 87,2
45 79,2 ""' ~"~ 82,9

40

35 '.

30 i

25;t

85,4

66,]

%

93,8 93,9 r 100.0

h 80.0

h 70,0

h 60,0

h 50.0

I- 40, 0.

I- 30.0

f>U: . .'>i'*S . 3WS,.

6000

5000

4000

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bnncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Büncselekmények száma .Nyomozáseredményességi mutató (%)

^>sa>y:e^L
i

49,1

36,8

;. tí

míi. 2W>. ?!>. . >;*. ws. >>. , ! ).

"^.
<^.~^

.less. ^. s'aisa,, x;">w.

%

100,0

90,0

80.0

70.0

60.0

50.0

40,0

30,0

^".^

IB.t

t).e

Rendéri eljá ásban regisztrált személ é kocsi lo ás büncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy 'r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált zárt é "ármű-feltörés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

70

60

50

40

Bűnc elekmények száma .Nyomozáseredményességi mutató (%)

84,0

54,2 59,1 58,8

4"

%

100,0

90.0

80.0

70.0

60,0

50.0

40,0

30:0

20.0 12.U

Bűncselekmények száma .Nyomozáseredményességi mutató (%)

.
1-

9.S
15,5

%

100.0

90.0

80.0

70.0

60,0

50,0

40,0

30.0

20.0

1W . '>>. >ss. >>>. 2R<s. a>t3. 2<8í. <>>. >i>, >(>. >lfA



l. sz. melléklet

db

1

1 t-

Rendőri eljár sban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatokalapján

Gy' -Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűncse ekmények száma

100,0 1 0,0

.Nyomozáseredményességi mutató (%)

ml. ÍSM. >'S. ?>?. , . Miil. M3. SSM. 25R. :'-''a>l.

%

100,0

90,0

80,0

70.0

60,0

50,0

40, Q"..

30.0

^

t IU.Í

~. l^

S6,7

100

80

Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszél eztetése buncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendör-főkapitányság

84,0

Bűncselekmények száma .Nyomozáseredményességi mutató (%)

100,0 100,0 100, 0 100,0

88,9

79,7
71,7 72,3 y

ML MÉ. iw>: ÍW. >.

%

100,0

90,0

80,0

70.0

60.0

50.0

40,0

30,0

ÍÍUí

(>,B

Rendőri elj 'rásban regisztrált embercsem észés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy' r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált earázdasás buncselekmények

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fékapitányság
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1. sz. melléklet

Rendo " eljárásban regisztrált emberölés buncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy 'r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fékapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befe'ezett emberölés buncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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Rendő ' eljárásban reeisztrált testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy 'r-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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Rendőri eljárásban regisztrált súl os testi sértés buncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatokalapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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1. sz. melléklet

Össz s rendőri el'árásban re isztrált buncselekmén ek
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Gy'ir-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Regisztrált buncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fékapitányság
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2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
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Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmén ek
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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2. sz. melléklet

Ittasan okoz tt személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győ Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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2. sz. melléklet

alesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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2. sz. melléklet

Szem lysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Halálos közúti közlekedési balesetek száma

2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statísztikai kimutatása
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2. sz. melléklet

Közterületi jelenlét erő (fő)
2021. év havi adatai

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
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Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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lajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2021. évek statisztikai kimutatása
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2. sz. melléklet
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2010-2021. évek statísztíkai kimutatása
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Büntető feljelentések száma
2010-2021. évek statísztikai kimutatása
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2. sz. melléklet

Szándékos bun elekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Biztonsági intézkedések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
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Bun selekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Győr Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság

Végrehajtott elővezetések száma
2010-2021. évek statisztíkai kimutatása
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