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BEVEZETÉS 

 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény alapján az illetékességi területén működő 

önkormányzati képviselő-testületek előtt minden évben az adott rendőrkapitányságnak be kell 

számolnia. 

 

A törvényben meghatározott kötelezettségem alapján, Jánossomorja város elmúlt egy éves 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javításának érdekében tett intézkedésekről az alábbi 

tájékoztatást adom. A vizsgált időszak: 2020.09.01. és 2021.09.30 közötti. 

 

A beszámolóban alapvetően számot kívánok adni az önkormányzat részére arról, hogy 

az elmúlt időszakban konkrétan mit tettünk Jánossomorja lakosságáért, annak 

érdekében hogyan működtünk együtt az önkormányzattal. 

 

A statisztikai adatok és azok elemzése mellett megpróbálom érzékeltetni azokat a rajtunk 

kívülálló körülményeket is, amelyek a rendőr-szakmai munkát az év során pozitív vagy 

negatív irányba befolyásolták. 

 

A beszámolóban tájékoztatást szeretnék adni az előző évekhez képest bekövetkezett 

bűncselekmények számának alakulásáról, a településen és környezetében kialakult 

jelenségekkel problémákkal, azok megoldási lehetőségeivel annak érdekében, hogy 

kapitányságunk, azon belül a Jánossomorjai Rendőrős még közelebb kerüljön a lakossághoz, 

a város polgáraihoz.  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1.) 

bekezdés 17. pont értelmében, a helyi közszolgáltatások körében, az önkormányzat egyik 

kiemelt feladata a közbiztonság feladatairól történő gondoskodás, melynek megvalósítása 

érdekében úgy érzem az önkormányzat az elmúlt évben is lehetőségeihez képest jelentős 

erőfeszítéseket tett és látszanak a folyamatos törekvések. 

 

Az értékeléshez az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Statisztikai Rendszer 

(továbbiakban: ENyÜBs) adatai kerültek felhasználásra(1.számú melléklet), melyek nyilvános 

adatok. Az ENyÜBs rendszer a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény (táblázatban félkövér 

betűvel jelölve) vonatkozásában szolgáltat adatokat.  

 

I. Jánossomorja város közbiztonsági helyzetének értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása: 

Jánossomorja városban az idei évben az elkövetett és regisztrált bűncselekmények az 

Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Statisztikai Rendszer (továbbiakban: ENyÜBs) 

alapján igen nagymértékben csökkent az előző évekhez képest. Nyilván itt nagy szerepet 

játszott a veszélyhelyzet miatt bevezetett intézkedések miatti állapot. Valamennyi 

bűncselekmény esetében csökkenés mutatkozik, az összes rendőri intézkedésben regisztrált 

bűncselekmények száma is a felére csökkent.   

Ugyanilyen tendencia mutatkozik a személy elleni bűncselekmények tekintetében is.  

Korábban a rendezvények alkalmával fordult jobbára elő erőszakos cselekmény, azonban 

mostanra a rendezvényszervezőkkel-, a rendezvény biztosító személyzettel kialakított jó 

együttműködés során rendőrőrsünk kellően fel tudott készülni a biztosítási feladatokra.  
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A lakásbetörés-, rablás-, kifosztás-, zsarolás-, orgazdaság évek óta nem fordultak elő 

településünkön, ami minden bizonnyal köszönhető a jól kiépített kamerarendszernek is.. 

A vírushelyzet miatt érvényben lévő veszélyhelyzet nagyban befolyásolta ugyan  a 

statisztikai értékek alakulását, azonban jelenleg sem  tapasztalható, hogy nőnek a  

bűncselekmények száma. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése: 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületi jelenlétre, a reagálási idő csökkentésére, a 

bűnmegelőzésre. Megállapítható, hogy Jánossomorja település nem egy bűnügyileg 

fertőzött település, a bekövetkezett bűncselekmények száma az országos átlag alatti. Ettől 

függetlenül minden évben folytatunk célirányos akció sorozatokat a lopások, a gépjármű 

bűnözés megelőzése-, az elkövetők elfogása érdekében. A statisztikai adatokból 

megállapítható, hogy a betöréses lopás továbbra sem következett be városunkban, egyéb 

lopások tekintetében is jelentős a javulás. Az ismertté vált bűncselekményeket többnyire 

helyi lakos követett el, de továbbra is figyelnünk kell az „utazó bűnözők” tevékenységére. 

Folytatódik az is, hogy Jánossomorja területén egyre több a Romániából, vagy belső 

migrációt követően hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodó személyek száma, akik nagyobb 

odafigyelést igényelnek. Bekövetkezett bűncselekmények tekintetében nem mutatható ki 

az, hogy potenciális elkövetők telepedtek volna le Jánossomorján. Több körözött személy 

azonban érkezik hozzánk, de ezek beazonosítása, elfogása kivétel nélkül megtörtént.  

Erőfeszítéseinknek és a településen rendszerbe állított kamerarendszernek köszönhetően, a 

nyomozási eredményességi mutatóban javulás mutatható ki.  

 

A kamerarendszer kimentett felvételei a bizonyítási eljárás során nyújtanak hathatós 

segítséget.  

 

- MRFK Határrendészeti Osztálytól kapott megkeresések embercsempész járművek 

útvonalának követése,  

- illegális szemétlerakások beazonosítása, 

-  kóborló ebek beazonosítása, 

-    közlekedési balesetek tisztázása,  

-    jogsértő cselekményt elkövetők felderítése. 

 

Itt kiemelném, hogy az embercsempészek és a közlekedési balesetek elkövetőinek az 

ismertté válásában rendkívül nagy szerepe van a kamera rendszernek.  

A kiépített kamerarendszer az „utazó bűnözők” tevékenységét is csökkentheti. Mivel a 

rendszer egyaránt alkalmas nappali és éjszakai területfigyelésre, ezért a területre érkező 

jogszabály ellenes szándékkal tevékenykedő személyek folyamatos kontroll alatt vannak. 

A további kamerák felszerelésével szinte nincs olyan útvonal, amin haladva legalább 2-3 

kamera felvételén nem lehetne fellelni a közlekedő személyt, járművet. Amennyiben a 

sértett időben észleli a jogsértést, a felvételek elemzését követően azonnal megkezdődhet 

az elkövetők felkutatása. A fentiek alapján is megállapítható, hogy a város területén 

kialakított kamerarendszer, és annak folyamatos bővítése nagy segítséget nyújt a 

rendőrségi szolgálatok ellátásához. 

 

A kamerák eseti meghibásodása okán minden esetben tájékoztatást nyújtottunk a napi 

kapcsolattartás során az önkormányzatnak.  
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3. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások: 

 

A közúti forgalom vonatkozásában a forgalom sűrűsége jelentősen emelkedett az előző 

években, ami igaz a Jánossomorján áthaladó 86. sz. számú főútra. A város területén magas 

a kerékpárral közlekedők száma. Mára kijelölésre, illetve kiépítésre kerültek kerékpár utak 

és kerékpár sávok is a főbb útvonalakon és azok mentén.  

Az ilyen jellegű kerékpáros közlekedés szabályait több fórumon, előadáson (nyugdíjas 

klub, iskolák,) A kerékpárút kiépítése csökkenti a balesetveszélyes helyzetek, bár ehhez a 

kerékpáros közlekedési kultúrának is igazodni kell. 

 

3.1. Teher forgalom 

      

     Az önkormányzat erőfeszítéseinek köszönhetően mára már ki vannak tiltva a nehéz   

     tehergépjárművek a 86.-os főút ezen szakaszáról. Ennek okán az ellenőrzések gyakoriságát 

     is megpróbáltuk növelni. Tapasztalható azonban, hogy gyakran vállalják be a fuvarozók,  

     vagy a megrendelők is a kiszabott bírságot csak azért, hogy a rövidebb  útvonalon tudjanak 

     haladni. Ennek megszűntetése jogszabály változtatást igényelne. 

  

Az ellenőrzés végrehajtásának forgalomtechnikai feltételeit vizsgálva megállapítható, hogy 

a közúti közlekedési táblák, előjelző táblák kihelyezése megfelelő, azonban a 

tehergépjárművek ellenőrzésére, megállítására alkalmas helyszínek korlátozott számban 

állnak rendelkezésre a zónán belül.  

 

Természetesen ez irányú ellenőrzéseink folytatását és fokozását helyezzük előtérbe.  

 

4. Az illegális migráció helyzete: 

 

Illetékességi területünk ~ 22 kilométer szárazföldi határszakasszal un. zöldhatárral 

rendelkezik. Magyarország schengeni csatlakozásával egyidejűleg a határellenőrzés 

korábbi formája megszűnt, de az illegális migrációval kapcsolatos feladatok továbbra is 

jelentős feladatokat rónak a kapitányság állományára, így a Jánossomorja Rendőrőrs 

állományára is. Az országos adatok továbbra is Jánossomorja – Andau, Mosonszolnok – 

Albertkázmérpusztát országos migrációs főirányba sorolják.  

 

Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények 

megakadályozása, felderítése tekintetében, komplex mélységi ellenőrzés kialakítására és 

működtetésére van szükség. A migrációs-szűrő tevékenység során súlyozottan az M1 

számú autópálya 86-os főút - Jánossomorja - államhatár közötti szakaszára koncentráltunk. 

Területünkön a saját ellenőrzéseken túl a kapitánysági Határrendészeti Osztály állománya, 

valamint a megyei kapitányság állománya fokozott ellenőrzés keretében az osztrák 

szervekkel közösen is hajt végre ellenőrzéseket.  
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II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 

 

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

kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága: 

 

Mindig kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy Jánossomorja Város területe ne maradjon 

ellenőrzés nélkül. Amennyiben ez a saját létszámból nem volt kivitelezhető, akkor 

segítséget kértünk a kapitányság egyéb közterületi szolgálatot ellátó állományától, a 

megyei, továbbá készenléti rendőrség állományától. 

 

Általában 2 fő gépkocsizó járőr/körzeti megbízott lát el szolgálati feladatot a település 

frekventált, problémásabb helyszínein, külterületeken törekszünk arra, hogy 

kiszámíthatatlan időpontokban jelenjünk meg, megakadályozva ezzel az esetleges 

jogsértéseket, közlekedési baleseteket. 

  

A 2016. decembere óta kutyás tanfolyamot végzett kutyavezetővel is rendelkezik az őrs, 

aki folyamatosan erősíti a körzeti megbízottak – más kapitányságok – munkáját, részt vesz 

bemutatókon iskolában, óvodában, a gyerekek nagy örömére.  

 

Fentebb említettem, hogy az örs állományán kívül a migráció miatt más szervezeti 

egységek állománya is gyakran lát el szolgálatot a területen. Jánossomorja város ebből a 

szempontból kiváltságosnak mondható, mivel a rendőrőrsről induló és ide érkező kollégák 

jelenléte és ellenőrzései reményeink szerint a kívánt célt elérték, és érezhetően csökkent a 

közterületi jogsértések száma. 

 

A település lakossága bizalommal fordulhat és tarthat kapcsolatot a rendőrőrs 

állományával, ahogyan mi is keressük a közös szolgálatok lehetőségét a településen jól 

működő polgárőr egyesülettel, valamint a VÜMESZ munkatársaival is.. A polgárőrség 

tagjaival heti, míg a többi civil szervezettel, VÜMESZ munkatársaival mondhatni napi 

kapcsolatban vagyunk, segítjük-, kiegészítjük egymás munkáját. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata: 

 

Lehetőségeinkhez mérten figyelmet fordítottunk a gyalogos járőri feladatok végrehajtására, 

amelyet a napi gépkocsizó járőrszolgálat kombinálásával, annak részeként, iskolai 

időszakban gyalogátkelőhelyek biztosítására, a turisztikai idényben, az év végi ünnepi 

időszakban, valamint a belső migrációval érintett településrészeken hajtottuk végre. 

 

3. A rendezvénybiztosítások: 

 

Állományunkra 2020 évben és 2021 évben is feladat volt labdarúgó mérkőzések 

felügyeleti jelleggel történő biztosítása, továbbá a Jánossomorja településen megtartott 

állami-, önkormányzati-, kulturális- civil szervezetek által megrendezett nagy érdeklődésre 

számot tevő rendezvények.  

Rendbontás vagy egyéb jogsértés miatt intézkedést foganatosítani nem kellett egyetlen 

esetben sem. A rendezvények során a polgárőrséggel, nagyobb zenés-, táncos 

rendezvények biztosításakor pedig a belső biztosítási feladatokat végrehajtó 

vagyonvédelmi szervezettel működtünk együtt. 
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4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok: 

 

Az értékelt időszakban koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a 

karanténba vett személyek ellenőrzése miatt hárult komoly feladat az állományra, illetve 

jelentős közterületi óraszám a határok ellenőrzésére lett fordítva.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése: 

 

Jánossomorjai Rendőrőrs székhelye Jánossomorja Város területén található. Az őrs 

létszáma állománytábla alapján 1 fő őrsparancsnok, 1 fő szolgálatparancsnok, 4 fő körzeti 

megbízott és 1 fő járőr. Ezek a beosztások  be is vannak töltve.  

A település közbiztonságának fenntartása érdekében a Jánossomorja Rendőrőrs állománya 

megfelelő munkát végez. Szolgálati feladatit a rendelkezésre álló erő-, és eszköz 

ellátottsággal alapvetően végre tudja hajtani. A lakosság szubjektív biztonságérzetét 

elősegítő, megelőző tevékenységünket az előző évekhez hasonló hozzáállással, és 

intenzitással hajtjuk végre, előre tervezéssel, vagy a bekövetkezett eseményre való 

reagálással. Ez utóbbi esetben van lehetőség arra, hogy a kapitányság más alegységeitől az 

érintett területre további erő-, eszköz kerüljön átcsoportosításra.  

 

A Rendőrőrs technikai ellátottsága jó. A szolgálat ellátásához rendelkezésre áll egy 

megfelelő műszaki színvonalú SKODA Octavia típusú szolgálati személygépkocsi, amely 

külön, speciális rendőri szolgálati célokra felszerelt, rendőri külső jelleggel ellátott 

gépjármű, valamint egy hasonló kialakítással rendelkező SKODA Yeti típusú terepjáró. A 

járművek meghibásodása során a kapitánysági járműparkból való átcsoportosítással 

orvosolható a jármű hiány. Egyéb technikai, informatikai eszközeink (számítógép,  

fénymásoló, mobiltelefon, fényképezőgép) a szolgálati feladataink ellátására alkalmasak. 

 

6. A bűn- és baleset-megelőzés: 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján folytatni szeretnénk  a korábban megkezdett sikeres 

megelőző programjaink: 

 

- Iskola rendőri program, mely során egy fő körzeti megbízott került kijelölésre, 

aki különböző témákban nyújt tájékoztatást iskolai kereteken belül. 

- Idősek otthonában, nyugdíjas klubban tartottunk propaganda előadásokat. 

   

Ezek a  kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel kevésbé tudtak megvalósulni, de  

mostanra már tervezzük  az ilyen előadások megtartását is a megfelelő védelmi 

intézkedések  betartásával.  

Bűnmegelőzési tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítottunk az időskorúak 

áldozattá válásának megelőzésére. Hatóságunk illetékességi területén megjelenő újfajta 

elkövetési módszerekről-, melyek által elsősorban az időskorúak veszélyeztetettek, a helyi 

televízió adta lehetőségeket is kihasználva nyújtunk tájékoztatást és figyelemfelhívást. 

 

Munkánk során folyamatosan kapcsolatot tartottunk a területünkre kijelölt pártfogó 

felügyelőkkel, akik rendszeres tájékoztatást, jelentést adnak a pártfogoltak ügyében a 

pártfogói felügyelet megkezdéséről és befejeződéséről.  

 

Baleset-megelőzési tevékenységünk középpontjában továbbra is a fiatal korosztály, 

valamint a gyalogosok és kerékpárosok védelme állt. 



 7 

 

7. Együttműködés: 

 

A külső együttműködés szintjén a rendészeti feladatokat ellátókkal, stratégia partnerekkel 

(helyi Polgárőr Egyesülettel, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel), 

Önkormányzattal, a helyi média képviselőivel napi szintű, szakmai alapokon nyugvó, 

egymás munkáját segítő, kölcsönösen előnyös, hatékony és működő munkakapcsolatot 

alakítottunk ki. 

 

 

 

 

III. ÖSSZEGZÉS 

 

 

 

 
Az értékelt időszakban végzett munka összegzéseként elmondható, hogy Jánossomorja 

városban kiemelt feladatként kezeljük a lakosság biztonságérzetét befolyásoló, 

közterületeken vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve személyek életét, 

testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit, megélhetését súlyosan 

veszélyeztető bűncselekmények és szabálysértések felderítését, lehetőség szerinti 

megszakítását vagy megelőzését, az ilyen ügyekben indult eljárások gyors és megalapozott 

befejezését. 

 

Jánossomorja város nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Azokon a 

területeken ahol a bűncselekmények száma növekedett, ott az országos tendenciák is ennek 

megfelelően alakultak. 

 

A bűnözés elleni harcban igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni. Az eredmények 

értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a bűnözés össztársadalmi probléma, 

amelynek megoldása nem kizárólag a Rendőrség feladata.  

 

Véleményem szerint Polgármester Úrral, Alpolgármester Úrral, Jegyző asszonnyal, valamint 

a Képviselő testület tagjaival az elmúlt évben is korrekt kapcsolatot tartottunk fenn, melynek 

során a jogszabályi lehetőségeinkhez mérten, a város igényei szerint a szükséges 

intézkedéseket minden esetben megtettük. A két intézmény között az együttműködés és az 

információáramlás folyamatos volt. 

Tevékenységünk eredményeképpen az elmúlt évben biztosítani tudtuk, hogy a lakosság 

közbiztonság érzete nem romlott, és komoly erőfeszítéseket tettünk arra, hogy olyan 

bűncselekmény nem maradt felderítetlenül, amely a közvélemény hangulatát jelentősen, 

illetve negatívan befolyásolta volna.  

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Ezúton is szeretném megköszönni az Önkormányzatnak az elmúlt évben nyújtott erkölcsi, 

anyagi támogatását, mellyel nagyban hozzájárult a rendőrök munkafeltételeinek javításához, 

ezáltal a magasabb színvonalú munkavégzéshez, amely nélkül a felsorolt eredményeinket nem 

tudtuk volna elérni. 
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Az eddig elért eredményeink szinten tartása, illetve a továbblépés érdekében kérem a Tisztelt 

Képviselő testületet, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten a következő évben is 

támogassa munkánkat, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy a helyi polgárok, biztonságérzete ne 

romoljon, lehetőségeinkhez mérten javuljon. 

 

Kérem Önöket, hogy hozzászólásaikkal, javaslataikkal a továbbiakban is segítsék a 

Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorja Rendőrőrs munkáját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék! 

 

 

Jánossomorja, 2021. október 10. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 Gellén Sándor r. főtörzszászlós 

                                                                                       rendőrségi tanácsos 

 mb.őrsparancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 3 példányban (1 példány 8+1 oldal ) 

Kapja:  1 sz. példány  Jánossomorja Város Önkormányzata 

  2. sz. példány Jánossomorja Rendőrőrs / irattár 

  

 

 
                                                    1.sz. melléklet 
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 Jánossomorja 

 
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye (település) szerinti bontásban a  

2013-2021. évi ENyÜBS adatok alapján 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020 2021  

Emberölés 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Szándékos befejezett 
emberölés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Testi sértés 11 17 6 7 8 0 4 1 1  

Súlyos testi sértés 3 3 6 2 4 0 2 1 1  

Halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Embercsempészés 2 0 5 1 0 1 2 0 0  

Garázdaság 11 2 6 0 1 0 5 1 1  

Önbíráskodás 0 0 0 0 0 1 0 0 0  

Kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények 
(terjesztői magatartások 
tekintetében) 

0 1 0 0 0 0 0 0 0  

Lopás 33 41 34 15 13 9 22 19 5  

Személygépkocsi lopás 0 2 0 0 0 0 0 0 0  

Zárt gépjármű feltörés 1 4 0 1 0 1 0 1 0  

Lakásbetörés 2 5 2 1 0 0 2 2 0  

Rablás 1 0 0 0 0 0 1 0 0  

Kifosztás 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Zsarolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Rongálás 3 2 5 5 1 1 1 3 0  

Orgazdaság 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

Jármű önkényes elvétele 0 1 1 0 0 1 0 1 0  

A 14 kiemelten kezelt bcs. 
összesen 

63 66 72 30 24 12 40 21 7  

Közterületen elkövetett 
kiemelten kezelt bcs.-k  

21 8 11 4 7 3 15 6 
 

0 
 

Segítségnyújtás elm. 0 0 0 0 0 0 2 2 0  

Cserbenhagyás 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Közterületen elkövetett 
bcs.-k 

32 43 19 24 27 18 32 26 7  

Összes rendőri eljárásban 
regisztrált bűncselekmény 

96 137 106 78 75 43 149 65 26  

 

 

*A 2018-as évben nem  álltak rendelkezésre az egész év adatai.  
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