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Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs munkatársai – értékelésem szerint – a 

2021. évi teljesítményük alapján eredményes évet tudhatnak maguk mögött. Az Országos 

Rendőr-főkapitányság és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkaterveivel összhangban, 

szolgálati feladataink a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság feladattervében kerültek 

meghatározásra és az abban foglaltak szerint pedig végrehajtásra. 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs 2021. évi munkájának bemutatásakor, 

és az elkészült beszámoló értékelésekor mindenképpen ki kell térni arra, hogy az elmúlt év is 

rendkívüli volt Magyarország, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, és így Adony Rendőrőrs 

életében is. A COVID-19 világjárvány kezelése, a különleges jogrend adta feladatoknak való 

megfelelés az év nagy részében jelentős kihívás elé állította a kapitányság és az őrs állományát. 

Az új jogszabályok betartása és betartatása, a jogi háttér változásának követése próbára tette az 

állomány és vezetőik mindennapjait. 

A vírus okozta megbetegedések a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs 

állományát is érintették, hiszen a kollégáim maguk is átestek a betegségen, vagy gyermekük, 

hozzátartozójuk megbetegedése miatt kellett aggódnunk, miközben a szolgálatok 

módosításával, cseréjével biztosítani kellett a rendőri jelenlétet a közterületeken. 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság állománya is közreműködött a belső határokon 

ideiglenesen visszaállított határforgalom ellenőrzésben és az illegális migráció elleni hatékony 

fellépés érdekében folyamatosan hajtunk végre mélységi ellenőrzést is, kimagasló 

eredménnyel. 

A járvánnyal kapcsolatos jogszabályi környezet változását követően 2021. évben visszatértek 

a rendezvények a településekre, közterületekre. A kulturális és sportesemények, falunapok 

biztosítása ismét komoly feladat lett az elmúlt év második felében. Az országos jelentőségű és 

helyi események gyakran okoztak kihívást a szolgálat szervezésekor. 

A felsorolt feladatok elvonó tényezőként jelentek meg az őrs életében is. A körzeti megbízottak 

így nem minden esetben tudták a szolgálatuk során saját településeiken ellátni feladataikat.  

Álláspontom szerint kollégáim a kihívásokkal és feladatokkal teli évben nagy hatékonysággal 

látták el munkájukat a közigazgatási területen élő állampolgárok szubjektív közbiztonság 

érzetének fenntartása és javítása érdekében. 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs székhelye Adony város. Kollégáink az 

Őrs épületében kezdik meg szolgálataikat és onnan vonulnak a parancsnokok által 

meghatározott területekre vagy reagálnak a Tevékenység Irányítási Központ küldéseire. Az 

őrsön szolgálatot ellátó körzeti megbízottak tapasztalataikat, információikat megosztják 

egymással, így az egyes települések közbiztonsága Adony Rendőrőrs teljes állományának a 

munkája. Sikereiket közösen érik el, és hibáikon is közösen tudnak javítani. 

Az eltelt időszakban személyi változás nem történt a településen. Fridrich Tamás r. ftörm. úr 

személyében fiatal, agilis körzeti megbízott látja el a szolgálati feladatokat. Ezúton is kérem, 

segítsék továbbra is a munkáját. 

Engedjék meg, hogy a fentiek tükrében bemutassam Beloiannisz község közbiztonságának 

helyzetét, a 2021-ben végrehajtott feladatokat, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi 

Rendőrőrsének és a beloianniszi körzeti megbízott munkáján keresztül. 
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I. Beloiannisz közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet alakulása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Az Adonyi Rendőrőrs illetékességi területén 2021. évben 264 regisztrált bűncselekmény 

történt, szemben a 2020-ban elkövetett 294 bűncselekménnyel, tehát az előző évhez képest 10 

%-kal csökkent a mutatószám. Az elmúlt öt év viszonylatában az előző év emelkedéséhez 

képest 2021. évben csökkenést mutat ez az adat. 

Beloiannisz területén a 2020-ban regisztrált 4 bűncselekményhez képest tavaly 8 volt a 

bűncselekmények száma. 

 

1.2 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

A Beloiannisz területén történt kiemelten kezelt bűncselekmények száma az elmúlt öt év 

viszonylatában a következő értékeket mutatja: 2017-ben 4, 2018-ban 1, 2019-ben 4, 2020-ban 

3, 2021-ben 6 ilyen fajtájú bűncselekmény történt. A kiemelt bűncselekmények részletes 

alakulását, és az Adony Rendőrőrs teljes illetékességi területén történt bűncselekményekkel 

való összehasonlítást az I. számú melléklet tartalmazza. 

 

Engedjék meg, hogy néhány – a helyi közbiztonság szempontjából fontos – bűncselekményen 

keresztül bemutassam a település bűnügyi helyzetének alakulását: 

 

A testi sértések száma az Adonyi Rendőrőrs területén mérséklődés mutat: 2020-ban 8, 2021. 

évben 7 elrendelt nyomozás történt e kategóriában. A súlyos testi sértések száma csökkent: 

2020-ban 6, 2021-ben 5 esetben indult büntetőeljárás. 

Beloiannisz területén 2020-ban 0, 2021-ben is 0 testi sértés bűncselekmény történt. 

A mélységi migrációs ellenőrzések növekedése, a bűnügyek elrendeléseknél is megjelentek. 

Embercsempészet bűncselekménye miatt 2020. évben 2, míg 2021. évben 8 eljárás 

lefolytatására került sor Adony Rendőrőrsön, mely bűncselekményeket a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság bűnügyi szolgálata folytatta le. 

Beloiannisz település vonatkozásában az eltel 5 évben ebben a kategóriában nem került 

elrendelésre bűncselekmény. 

Garázdaság bűncselekmény vonatkozásában az Adonyi Rendőrőrs területén nem hozott 

változást a 2021-es év. A 2017-ben regisztrált 4 bűncselekménnyel szemben 2018-ban 7-re 

emelkedett az elrendelt nyomozások száma, ami 2019-re 9-re változott. Ezt követően 2020-ban 

3, és 2021-ben is 3 esetben történt garázdaság. 

Beloianniszban 2020-ban 0, míg 2021. évben 1 alkalommal került sor büntetőeljárás 

megindítására garázdaság miatt.  

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény, a terjesztői magatartást tekintetében kiemelten 

kezelt kategória. Terjesztői magatartást megvalósító elkövetővel szemben 2021-ben nem került 

befejezésre eljárás a rendőrőrs, illetve Beloiannisz területén. 

 

A lopások száma – az Adonyi Rendőrőrs területén – 2021. évben 25%-os csökkenést mutatott. 

A csökkenés a betöréses lopások és ezen belül a lakásbetörések vonatkozásában is 

megfigyelhető. A 2020-ban regisztrált 152 lopást 2021-ben 114 bűncselekmény követte. A 
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lakásbetörések száma eközben 32-ről 11-re csökkent, a zárt gépjármű feltörések száma stagnált, 

3 volt és nem változott, míg személygépkocsi lopások száma 1-ről 0-ra csökkent. 

Beloiannisz területén a lopások száma a 2020-ban regisztrált 3 ilyen bűncselekményhez képest 

nem változott, 3 volt 2021-ben is. A személygépkocsi lopások, és a zárt gépjármű feltörések 

száma nem változott, továbbra sem történt ilyen bűncselekmény. A betöréses lopások száma a 

2020-as 0-ról 2021-es évben 1-re emelkedett. A lakásbetörések száma 0 volt, és nem változott. 

Az Adonyi Rendőrőrs területén a 2020-ban regisztrált 19 bűncselekményhez képest az elmúlt 

évben 12-re csökkent a rongálások száma. 

Beloiannisz illetékességi területén az elmúlt öt évben, tavaly 2021-ben 1 büntetőeljárás indult 

szándékos rongálás miatt. 

 

A rablások száma az őrs területén az előző évhez képest nem változott, 2020-ban és 2021-ben 

is 1-1 eljárás került befejezésre ebben a kategóriában. Beloianniszban az elmúlt öt évben nem 

történt ilyen jellegű bűncselekmény. 

Kifosztás bűncselekmény miatt Adony Rendőrőrsön 2020.-ban nem került elrendelésre 

nyomozás, míg 2021. évben nőtt ez a mutató, 1 lett. Beloiannisz településen az elmúlt 5 évben 

nem történt ilyen jellegű bűncselekmény. 

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény elrendelésére 2020-ban 3 esetben került sor, 2021. 

évben 5-re emelkedett a cselekmények száma az őrsön. Beloiannisz területén a vizsgált 

időszakban 2021-ben 1 esemény elrendelésére került sor ebben a kategóriában. 

 

1.3. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma emelkedett az őrs, és a település 

vonatkozásában is. Az Adonyi Rendőrőrs területén 2020-ban regisztrált 58 eljárást 2021-ben 

66 nyomozás követte. Beloiannisz területén a 2020-ban történt 0 büntetőeljárással szemben 3 

nyomozás elrendelésére került sor 2021-ben. 

 

2. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Szabálysértési Előkészítő 

Alosztály munkatársai végzik a kapitányság területén történt elzárással is büntethető 

szabálysértések - így a tulajdon elleni szabálysértések - előkészítő eljárásait. Az alosztályon 

2021. évben 436 ügyben jártak el. Az eljárások során a felderítési eredményesség 50,43%-os 

volt. A tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában 249 eljárás megindítására került sor, 

melyből 65 esetben ismert, 184 esetben pedig ismeretlen volt az elkövető. Az előkészítő eljárást 

követően a Dunaújvárosi Járásbíróság részére kerültek megküldésre az iratok. 

 

Beloiannisz község területén összesen 2 eljárás indult, ebből 0 esetben ismert, 2 alkalommal 

ismeretlen elkövető ellen. Ezek az eljárások technikailag még nem kerültek befejezésre, így 

eredményességi mutatót nem jelez a rendszer. 

 

3. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság területén a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 

a 2020-ban regisztrált 175 esetről 172-re csökkent 2021. évben. A halálos balesetek száma 4-

ről 7-re, míg a súlyos sérüléses balesetek száma 47-ról 49-re emelkedett. Ezzel szemben 

csökkent a könnyű sérüléssel járó balesetek száma: 124-ről 116-ra. 
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A balesetek jellemzően az abszolút- és a relatív gyorshajtás, az elsőbbségi jog meg nem adása, 

valamint a kanyarodási szabályok megsértése miatt következtek be. Az okozóknál továbbra is 

a személygépkocsi-vezetők állnak az első helyen. 

Az Adonyi Rendőrőrs illetékességi területén a könnyű sérüléses közlekedési balesetek száma 

24-ről 23-ra csökkent. A súlyos sérüléses közlekedési balesetek száma is csökkent: 2020-ban 

13 2021-ben 11 közlekedési baleset történt. A halálos balesetek száma nem változott 2020. 

évben és 2021. évben is 2 volt. 

Beloianniszban 2020-ban és 2021-ben sem történt személyi sérüléssel járó közlekedési baleset. 

 

II. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Adony Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében 

tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok: 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke 

 

Az Adonyi Rendőrőrsön 2020-ban 22176 óra, míg 2021-ben 22182 óra volt a közterületen 

szolgálatban eltöltött idő, amely számszakilag emelkedést jelentett az előző évhez képest, de a 

gyakorlatban a %-os változás elhanyagolható. 

A beloianniszi körzeti megbízott a 2020-ban 1972 közterületen eltöltött óraszámot teljesített. 

2021-re ez a mutató 1683-ra csökkent. Itt kell megjegyezni, hogy a rendőrőrsön hatályos körzeti 

megbízotti feladat ellátáshoz rendszeresített körzetleírásokban meghatározottak végrehajtása 

következtében a környező települések körzeti megbízottjai, a járőrszolgálat, valamint több 

esetben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai is 

növelték a közterületi jelenlétet. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogások száma az Adonyi 

Rendőrőrs őrs vonatkozásában nőtt: 2020-ban 65, 2021-ben 105 elfogás történt. A körzeti 

megbízott 2020-ban 5, 2021-ben 6 elfogást hajtott végre. 

Az előállítások száma a rendőrőrsön a 2020-ban mért 83 intézkedéshez képest, 2021-ben 114-

re emelkedett. A körzeti megbízott 2021-ben 7 előállítást foganatosított, szemben a 2020-ban 

regisztrált 12 intézkedéshez képest. 

A biztonsági intézkedések száma a következőképpen alakult: Az őrs területén 182-ről 163-ra 

csökkent, a beloianniszi körzeti megbízott vonatkozásában 15-ről 11-re mérséklődött ez a 

mutató. A végrehajtott elővezetések száma a rendőrőrs vonatkozásában 163-ról 141-re 

csökkent, a körzeti megbízottak által végrehajtott elővezetések száma pedig, 13-ról 23-ra 

emelkedett. 

 

Az Adonyi Rendőrőrs közterületi állománya által készített szabálysértési/közigazgatási 

feljelentések száma 283-ról 389-re nőtt. Emelkedett továbbá a kiállított helyszíni bírságok 

száma: 2020-ban 212, 2021-ben 262 helyszíni bírságot szabtak ki az intézkedők. A beloianniszi 

körzeti megbízott szabálysértési/közigazgatási feljelentései 9-ről 6-ra, a helyszíni bírságok 

száma pedig 19-ről 13-ra csökkent. 

A büntető feljelentések száma az Adonyi Rendőrőrsön a következőképpen alakult: 2020-ban 

15, 2021-ben 56 személlyel szemben tettek feljelentést az intézkedő rendőrök. A körzeti 

megbízott 2020-ban 0 2021-ben 3 személy ellen tett büntető feljelentést. 

 

Végül néhány gondolat a pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazásokról. 2021-ben a 

rendőrőrsön összesen 26, a beloianniszi körzeti megbízott által 1 ilyen intézkedés történt. 
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2022. év egyik legfontosabb feladata továbbra is az ittas járművezetők forgalomból való 

hatékonyabb kiszűrése lesz, mert az ittas járművezetés, mint baleseti ok továbbra is 

meghatározó tényezője a közlekedési baleseteknek. 

 

 

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett”19/24 

program” végrehajtásának tapasztalatai. 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének Intézkedése alapján 2014. július 1-től 19 

megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett ”19/24 program” 

végrehajtása kezdődött meg, amely jelenleg is tart. A program lényege, hogy a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményeket vissza kell szorítani, és 

a preventív – nyílt rendőri jelenléten alapuló – rendőri intézkedéseket kell előtérbe helyezni.  

A program – amely egyértelmű pozitív visszhangot váltott ki a lakosság részéről – 

eredményeként nőtt a lakosság szubjektív biztonság érzete. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

Adonyi Rendőrőrs illetékességi területének 24 órás lefedettségét a Rendőrőrs állománya és a 

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály közterületi állománya közösen látja 

el, így a folyamatos rendőri jelenlét minden esetben biztosított. 

 

4. A rendezvénybiztosítások gyakorlata 

 

Rendszeressé vált, hogy az állami, ill. egyházi ünnepek és az önkormányzat által szervezett 

ünnepek, rendezvények idején a település polgárőrei folyamatosan jelen vannak a nagy 

tömegeket vonzó helyszíneken, ott a jelenlétükkel nagyban segítik a rendőrőrs állományának 

munkáját. 2021. évben sajnos a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet okán még mindig 

nem volt összehasonlítható az előző évekkel, de a megtartott rendezvények jó hangulatban, 

érdemi rendőri intézkedés nélkül lezajlottak. 

 

5. Együttműködés 

 

A rendőri intézkedések során feltárt családon belüli problémákról a jelzéseket rendszeresen 

megküldtük a családsegítőknek, az általuk megtett intézkedések visszajelzéseit köszönettel 

vettük és ennek alapján nem egyszer rendőri intézkedésre is sor került. 

 

A COVID-19 vírus okozta világjárvány megfékezésére hozott kormányzati intézkedések, 

rendőrségi jogszabályok, valamint a belső migrációs ellenőrzések komoly feladatokat adtak a 

rendőrségnek, az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek is. Ebben a helyzetben külön 

köszönet illeti az ezekben a szervezetekben dolgozókat, akik az elmúlt évben segítették a 

munkánkat a feladataink elvégzését, és az eredményeink elérését is, amit most ezen a fórumon 

is meg köszönök! 

 

Beloiannisz településen a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési 

megállapodás alapján 2015 óta térfigyelő kamerarendszer működik, mely kezelése a körzeti 

megbízott feladatát képezi. A körzeti megbízott ezen feladatkörében eljárva figyelemmel kíséri 

a település forgalmi, -közbiztonsági rendjét, mely jogsértések esetén szabálysértési illetve 

bűntető feljelentést kezdeményez.  
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III. Összegzés, főbb célkitűzések feladatok 2022. évre. 

 
A 2022. évben a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatervének elkészítésénél az elsődleges 

szempontok a következők voltak: növelni kell a szolgálati ágakon belüli hatékonyságot. 

Eredményes koordinációt kell folytatni más rendőri szervekkel, társadalmi szervezetekkel, az 

önkormányzatokkal a hatékonyabb szolgálatellátás és szolgáltatás érdekében. 

Célkitűzések 

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az 

együttműködő partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a 

helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó 

szervezeti összkép erősítése. A Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, 

a munkatársak közötti kölcsönös tisztelet mellett eredményes munkavégzésre lehetőséget 

adó munkahely biztosítása. 

2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes 

és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési 

feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, 

kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

felhasználásával a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi 

helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok 

előfordulásának csökkentése. 

4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a 

bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár 

megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony 

végrehajtása. 

5. A járványügyi helyzet miatt végrehajtandó rendőrségi feladatokból eredő új kihívások 

felismerése, és – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem 

előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a 

közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel egyúttal a 

nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul. 

6. A kiemelt rendezvények és gyűlések új eljárásrendek és tömegkezelési technikák 

kidolgozásával és alkalmazásával történő biztosításának előkészítése és végrehajtása. 

7. A 2022. évi Országgyűlési választások kapcsán meghatározott rendvédelmi feladatok 

végrehajtása.  

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem a Képviselő-testületnek az elmúlt év során 

nyújtott támogató együttműködését, segítségét. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen megvitatni és elfogadni Beloiannisz Község 

közrendjéről, közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámolót. 

 

Dunaújváros, „időbélyegző szerint”  

Suszter Tamás r. alezredes 

kapitányságvezető 
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I. sz. melléklet: Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

alakulása a 2017-2021. évi ENyÜBS adatok alapján 
B.: Beloiannisz  A.: Adony Rendőrőrs 

 

 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

 B. A. B. A. B. A. B. A. B. A. 

Regisztrált bűncselekmények száma 

 

6 305 8 250 7 241 4 294 8 264 

Emberölés 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

      befejezett szándékos emberölés 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 

      emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Testi sértés 1 21 0 19 0 16 0 8 0 7 

      súlyos testi sértés 1 9 0 7 0 5 0 6 0 5 

      Halált okozó szándékos súlyos testi sértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Embercsempészés 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 

Garázdaság 0 4 0 7 0 9 0 3 1 3 

Önbíráskodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői 

magatartás tekintetében) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lopás 3 111 1 77 4 95 3 152 3 114 

       Személygépkocsi lopás 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 

       Zárt gépjármű feltörés 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 

       Betöréses lopás 2 46 0 33 1 31 0 53 1 19 

                 ezen belül lakásbetörés 2 19 0 21 0 12 0 32 0 11 

Rablás 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

Kifosztás 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zsarolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rongálás 0 13 0 16 0 17 0 19 1 12 

Orgazdaság 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Jármű önkényes elvétele 0 5 0 0 0 9 0 3 1 5 

14 kiemelten kezelt bcs. összesen 4 162 1 125 4 147 3 188 6 152 

Közterületen elkövetett kiemelt 

bűncselekmények száma 

0 31 1 29 2 38 0 26 2 30 
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II. sz. melléklet: Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen 

elkövetett bűncselekmények számának alakulása a 2017-2021. évi ENyÜBS adatok 

alapján 
B.: Beloiannisz A.: Adony Rendőrőrs 

 

 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

 B. A. B. A. B. A. B. A. B. A. 

Összes bűncselekmény 

 

6 305 8 250 7 241 4 294 8 264 

Közterületen elkövetett bűncselekmény 1 86 4 77 2 63 0 58 3 66 

 

 

 

III. számú melléklet: intézkedési mutatók és a szolgálatellátás 

B.: Beloiannisz  A.: Adony Rendőrőrs 

 

 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

 B. A. B. A. B. A. B. A. B. A. 
Elfogások száma 

 
3 58 3 63 6 42 5 65 6 105 

Előállítások száma 

 
6 80 2 76 8 94 12 83 7 114 

Biztonsági intézkedések 

száma 
4 128 7 187 17 181 15 182 11 163 

végrehajtott elővezetések 

száma 
7 70 2 52 8 80 13 163 23 141 

Szabálysértési /közig  

feljelentések száma 
15 358 28 402 5 265 9 283 6 389 

büntető feljelentések száma 

 
3 51 3 42 2 21 0 15 3 56 

helyszíni bírsággal sújtott 

személyek száma 
9 253 30 285 20 396 19 212 13 262 

pozitív eredményű 

alkoholszonda 

alkalmazások száma (eset) 

5 50 3 41 0 19 1 12 1 26 

Közterületi szolgálati 

óraszám 

1335 20314 1309 20856 1365 16455 1972 22176 1683 22182 

 

 

IV. számú melléklet: A közlekedési baleseti adatok Beloianniszban 

 

 Könnyű 

 

súlyos halálos Összesen 

2017 0 1 0 1 

2018 1 0 0 1 

2019 1 0 0 1 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

összesen 2 1 0 3 

  



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

07030/2163/2022.ált. 
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