VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE

2017. MÁRCIUS
T A R T A L O M:
1) Az ittas vezetők kiszűrése
2) Aktuális felhívások

A Veszprémi Rendőrkapitányság
illetékességi területén a személyi
sérüléses közlekedési balesetek
statisztikájában
nem
mutatkozott meg az átlagosnál
hidegebb tél hatása, azonban
számos
pályaelhagyásos
balesetnél kellett a rendőröknek
intézkedni, melyek hátterében az
útviszonyokat figyelmen kívül
hagyó, relatív gyorshajtás állt. A
kemény tél után megérkezett a
tavasz, mind az útviszonyok,
mind
a
látási
viszonyok
kedvezően változtak. A külső, fizikai körülmények alapján a statisztikai adatok akár
még javulhatnának is, azonban az emberi tényezőben lévő kockázatokkal továbbra is
számolni kell. A síkos úton, a ködben tanúsított járművezetői mértéktartás, vagy a jó
értelemben vett alázat elillanhat és a helyét a túlzott magabiztosság, a kockázatvállaló
kedv növekedése foglalhatja el. A járművezetői felelőtlenség egyik legsúlyosabb
megnyilvánulása pedig az ittasság.
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1) Az ittas vezetők kiszűrése
Az országos rendőrfőkapitány 2017. február 24-től március 14-ig fokozott közúti
ellenőrzést rendelt el, melynek fő célja az ittas vezetőknek a forgalomból történő
kiszűrése volt.
Veszprémi rendőrök a város központjában 2017. március 3-án a hajnali órákban
ellenőrzés alá vontak egy arra közlekedő személygépkocsit és az abban tartózkodó
személyeket. Ennek során a vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőrrel szemben
alkalmazott alkoholteszter pozitív eredményt hozott, ezért a 30 éves veszprémi férfit a
kapitányságra előállították, ahol a hitelesített készülék megerősítette alkoholos
befolyásoltságának tényét.
Egy 44 éves férfi gépjárművel közlekedett 2017. március 3-án este Szentgál külterületén,
a 7308. sz. mellékúton, Szentgál irányából, a 77. sz. főútvonal irányába. Haladása során
egy enyhén jobbra ívelő útkanyarulatban balra lesodródott az úttestről, majd az annak
bal oldalán lévő bokros-fás területre sodródva állt meg. A balesetben a járművezető
nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A lefolytatott rendőri intézkedés során
alkalmazott alkoholteszteres vizsgálat pozitív értéket mutatott, ezért az egyenruhások a
szentgáli férfit további mintavétel céljából előállították az ajkai kórházba.

Egy 45 éves férfi személygépkocsival közlekedett Zirc-Tündérmajor külterületén, a
Pálihálás felé vezető, számozás nélküli, a közforgalom számára megnyitott erdészeti
magánúton 2017. március 4-én, hajnalban. Ennek során ismeretlen okból letért az útról
a haladási irányát tekintve bal oldalon lévő földterületre, majd onnan áttért az úttest
jobb oldala melletti füves részre ahol az árokpartnak ütközött. Az ütközés
következtében a jármű kigyulladt, vezetője pedig 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett, majd távozott a baleset helyszínéről. Az intézkedő rendőrök a vecsési férfit
felkutatták, sérüléseire tekintettel a veszprémi kórházba szállíttatták. Mivel adatok
merültek fel a sérült személy vezetés előtti alkoholfogyasztására, intézkedtek a vérminta
biztosítása felől.

3
Ugyanezen a napon a késő esti órákban a rendőrök egy magára hagyott, nyitott ajtajú
gépkocsit találtak Veszprém belvárosában, egy autóbuszöbölben. A közeli boltból
visszaérkező 44 éves sofőrrel szemben lefolytatott intézkedés során alkalmazott
alkoholteszter pozitív eredményt mutatott, ezért a nagykanizsai férfit további
mintavételre előállították a veszprémi kórházba.
A Veszprémi Rendőrkapitányság valamennyi tetten ért személlyel szemben
büntetőeljárást indított ittas állapotban elkövetett járművezetés vétség elkövetésének
gyanúja miatt. A két nap alatt tetten ért négy fő ittas vezető közül ketten balesetet is
okoztak.
A nemzetközi gyakorlatban elterjedten alkalmazott nulla tolerancia az alkoholnak a
vezetési képességre gyakorolt és tudományosan alátámasztott negatív hatásain alapszik.
Már kisebb mennyiségű szeszesital elfogyasztása után is kimutathatóak ezek a hatások:
lassuló szemmozgások, életlenné váló látás, a pupilla fényviszonyokhoz történő
alkalmazkodásának lassulása, romló távolságbecslés. A reakcióidő növekszik,
pontatlanabbá és lassabbá válnak a mozdulatok. Mindezek alapján nem csak a
közlekedésben, hanem az élet más területein is (munkahely, háztartás stb.) megnő a
baleset okozásának a kockázata.

A Veszprémi Rendőrkapitányság
kéri a járművezetőket, hogy a
jogszabályi előírásoknak
megfelelően közlekedjenek, és
tartózkodjanak a szeszesital
fogyasztásától!

2) Aktuális felhívások

A Veszprém Városi Baleset-megelőzési Bizottság felhívással fordul az illetékességi
területén meglévő közlekedési problémák, anomáliák megoldása érdekében a
lakossághoz. Kérjük, hogy az Önök által észlelt, a KRESZ szabályait sértő, illetve a
közlekedés biztonságát veszélyeztető forgalmi helyzeteket, területeket az alábbi
elérhetőségen jelezni szíveskedjenek:
murakozye@veszprem.police.hu
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A
Veszprém
Városi
Balesetmegelőzési Bizottság motoros napot
szervez 2017. április 22-én a
Veszprémi
Rendőrkapitányságon
9.00 órától. Mindenki felmérheti
KRESZ tudását és egészségügyi
ismereteit, illetve rendőrségi motoros
felvezetésével vezetett túrán vehet
részt 11.00 órától Veszprém-SümegPápa-Csesznek-Veszprém útvonalon.
A túrán maximum 50 fő részvétele
biztosított, melynek feltétele előzetes regisztráció 2017. április 15-ig az alábbi
elérhetőségen:
murakozye@veszprem.police.hu

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel:06-88/428-022
e-mail: ipsitsc@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: dr. Ipsits Csaba r. ezredes rendőrkapitány

