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Szentendre Rendtrendje  
A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az  

érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi
az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig

Geoláda Szentendrén

A Szentendrei  Rendőrkapitányság a  városi  Balesetmegelőzési  Bizottsággal  együttműködve 
három geoládát helyezett el Szentendre városában 2015. augusztus 11-én. 

Az  első  egy jelszót  tartalmazó  mikroláda,  melyet  egy  gyalogos-átkelőhely  egyik  végén 
található fém oszlopon, "csavarosan" elrejtve lelhet meg a kereső. Az átkelőnél számos baleset 
történt, ezért szeretnénk felhívni a figyelmet a gyalogosokkal szemben betartandó közlekedési 
szabályokra.

A második, virtuális ládán szereplő jelszó egy "zsákzebrához" közeli, fekete korlátba, - annak 
északi  végén  -  bekukkantva  található  meg.  A láda  egy  forgalmas  kirándulóhelyen  van 
elhelyezve,  ahol  nagy a  gyalogos  forgalom,  de  gépkocsik  is  közlekedhetnek  az  utcában. 
Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek a láda feltalálási 
helyének környékén.
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A harmadik pont, amely egyben maga a láda, egy emlékműnél található. Néhány éve két fiatal 
halt meg itt a sebesség helytelen megválasztása miatt elszenvedett közlekedési balesetben.

A három helyszínen egy-egy jelszórészletet  találnak a  keresők,  amelyek együtt  alkotják a 
jelszót.  A jelszóért  cserébe  értékes  ajándékot  vehet  át  a  lelkes  megtaláló  a  Szentendrei 
Rendőrkapitányságon.

A ládák koordinátái és a további részletek a http://geocaching.hu/caches.geo?id=4774 linken, 
valamint a ládában találhatók.

A ládák elhelyezésével a baleset-megelőzés fontosságára, a szabályok betartására szeretnénk 
felhívni a figyelmet. Mindenkit hazavárnak! Fordítsunk több figyelmet a KRESZ szabályok 
betartására, figyeljünk oda egymásra!

Jó keresést kívánunk!

Visszaélt a tulajdonos adataival a krokodilos bérlő

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati  Osztálya eljárást  folytatott  B. Róbert  53 éves 
budapesti  lakos  ellen  veszélyes  állat  tartásával  kapcsolatos  kötelezettség  megszegése  és 
személyes adattal visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2015. június 25-én este összevitatkozott az általa 
bérelt budakalászi ingatlan tulajdonosával és rendőri segítséget kért. A gyanúsított a rendőrök 
jelenlétében  beengedte  a  tulajdonost  a  lakásba,  ahol  az  egyik  szobában  két  pápaszemes 
aligátort  és  egy aligátorteknőst  tartott.  Az állatok  veszélyes  állatnak  minősülnek,  tartásuk 
engedélyhez kötött, azonban ilyennel a férfi nem rendelkezett, ezért ellen eljárás indult.

Ezt  megelőzően  2014-ben  és  2015-ben  B.  Róbert  bérbeadójának  adataival  visszaélve,  a 
tulajdonos  hozzájárulása  nélkül  megváltoztatta  a  gáz-  és  áramszolgáltatónál  bejelentett 
fogyasztói értesítési címet és telefonszámot.

A férfit  a  két  bűncselekmény  elkövetésének  megalapozott  gyanúja  miatt  gyanúsítottként 
hallgatták ki a szentendrei nyomozók. Mindkét ügyben a napokban fejeződött be a nyomozás 
bíróság elé állítási javaslattal. 
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