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Bejelentő a XIII. kerületben,
a Váci úton az éjszakai órákban
zajló gyorsulási versenyek zaját és
az ezzel szembeni rendőrségi
intézkedés hiányát sérelmezi.
Felhívja a figyelmet egy két
hete a Váci út 193. szám alatt álló,
az oszlopot kidöntött törött
gépjárműre is. Kéri a rendőrség
intézkedését.

lezárt

Vizsgálat eredménye
A bejelentést Budapest Rendőrfőkapitányság
XIII.
kerületi
Rendőrkapitánysága kivizsgálta.
A Rendőrkapitányság a Váci úton
tapasztalt illegális, visszatérő, változó
gyakoriságú
gyorsulási
versenyekkel
kapcsolatban arról adott tájékoztatást, hogy az
éjszakai
versenyek
megakadályozására,
valamint a lakosság nyugalmát zavaró módon
közlekedő gépkocsivezetők kiszűrésére a
kapitányság 2012. év óta szervez közlekedési
ellenőrzéseket.
2015 során több alkalommal végeztek
közlekedésrendészeti
ellenőrzéseket
társszervekkel közös együttműködésben
(Nemzeti Közlekedési Hatóság, a BRFK
Közrendvédelmi
Főosztály,
a
BRFK
Közlekedésrendészeti Főosztály, kerületi
polgárőrség), mely ellenőrzések során a
jogsértő gépjárművezetőkkel szemben a
szükséges szankciókat alkalmazták.
A Rendőrkapitányság javaslatot kíván
előterjeszteni a BRFK Közlekedésrendészeti
Főosztály Közlekedési -és Baleseti Osztálya,
valamint a Budapesti Közlekedési Központ
felé, hogy a Váci út XIII. kerületi szakaszán a
sebességkorlátozást 70 km/h-ról 50 km/h-ra
szigorítsák, illetve hogy az említett
útszakaszon
található
forgalomirányító
fényjelző
készülékek
hangolásának
tördelésével a gépjárműforgalom folyamatos
haladása az esti (éjszakai) órákban, valamint a
hétvégi időszakban se tegye lehetővé a
sebességtúllépést. Az érintett szakasz
folyamatos és visszatérő ellenőrzés alatt áll.
A Váci út 193. szám alatt álló
gépjárművel kapcsolatban több lakossági
jelzés érkezett. A XIII. kerületi közterületfelügyelet korábban már foglalkozott az
üggyel, mely során megállapították, hogy a
jármű érvényes hatósági jelzéssel rendelkezik,
a közúti forgalmat jelentősen nem zavarja,
ezért az elszállítására nincs lehetőség.
2016.01.20-án a BRFK XIII. kerületi
Rendőrkapitányság járőrei 11 óra 25 perckor
Észak-Pest Központ utasítására végeztek
adatgyűjtést a Budapest, XIII. kerület Váci út
193. számnál (Budapest Bank székház előtti
útszakasz) a járdán veszteglő gépjárművel
kapcsolatban.
Az
intézkedés
során
megállapították, hogy az érintett gépjármű
nem parkol a járdán, hanem ismeretlen
körülmények között ráhajtott 3 db 80 cm
magas, a járókelők védelmére kialakított kék

színű csőkorlátra. A gépjármű technikai
segítség nélkül nem járóképes, így
feltételezhetően azért hagyták a helyszínen.
Forgalmi akadályt nem képez, balesetveszélyt
nem idéz elő, az eleje teljesen összetört. A
helyszínen térfigyelő kamerarendszer nem
üzemel, olyan személyt sem sikerült
felkutatni, aki a történtekről érdemi
információval rendelkezett volna. A gépjármű
a Körözési Nyilvántartásban nem szerepel.
Fentiek
alapján
a
gépjármű
elszállításáról a rendőrség nem intézkedett.

