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Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket, mivel 
foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

Negyedik alkalommal a Látni és látszani kampány 

 
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára indította 

a „Látni és Látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, amelynek keretében személy-, 

és tehergépkocsik, valamint motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől ingyenesen élhetnek azzal a 

lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó szervizekben járművük világítóberendezéseit szakemberek 

átvizsgálják.  

 

A kampányban optikusok is részt vesznek, akik térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá hasznos 

tanácsokkal várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magánszemélyek és cégek egyaránt 

jelentkezhetnek. Ezen szolgáltatások igénybevétele 2015. december 10-ig biztosított.  

 

A kampány második részében, 2015. novemberétől a rendőrség a forgalomban részvevő járművek 

világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten 

ellenőrzi.  

 

A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a résztvevő szervizekről és optikusokról a 

www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.  

 

 

 
 

 

 

Felhívás a passzív biztonsági eszközök használatára.  
 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén megvizsgálta a súlyos, személyi sérüléssel járó 

balesetek okait.  

 

A súlyos sérüléssel járó balesetek okai között a passzív biztonsági eszközök használatának hiánya még 

mindig nagyszámban fordul elő, ezért a közlekedők biztonsága érdekében a rendőrség az elkövetkező 

http://www.latnieslatszani.hu/


Szentendre, 2015. 42. hét 

 

  

Szentendre Rendőrkapitányság  (26) 502-400   szentendrerk@pest.police.hu  
 

 

időszakban is fokozottabban fogja ellenőrizni a járművezetőket. A kiemelt figyelemre lakott területen belül, 

illetve azon kívül is számítani lehet.  

 

A közúti ellenőrzések során nagy hangsúly lesz a passzív biztonsági eszközök - biztonsági öv, 

gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak - előírásszerű használatának az ellenőrzésén.  

 

Azon járművezetőkkel szemben, akik cselekményükkel megszegik a közúti közlekedés szabályait, a 

Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei - a jogszabályi kereteken belül - szigorúan fognak fellépni a 

közlekedők életének, testi épségének védelme érdekében. 

 

A biztonságos közlekedés valamennyi résztvevő számára fontos!  

 

 

Ittas vezető a bíróság előtt 
 

 

A 68 éves szentendrei S. László 2015. augusztus 10-én a reggeli órákban személygépkocsijával közlekedett 

Szentendrén, amikor intézkedés alá vonták a rendőrök. Az ellenőrzés során a járőrök észlelték, hogy a férfi 

alkohol befolyása alatt áll, ezért őt mintavételre előállították. 

 

A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult 

büntetőeljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán. Gyanúsítotti kihallgatása 

során elismerte a bűncselekmény elkövetését.  

 

A nyomozóhatóság a napokban befejezte az eljárást és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal 

megküldte a Szentendrei Járási Ügyészség részére.  

 

 

 

Szentendrei Rendőrkapitányság 


