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Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a postán dolgozó hölgy felkészülten járt el, amikor a 
fenyegetésre átadta a pénzt, majd a rablók távozása után megnyomta a riasztógombot.  

A postásnő leírást adott arról is, milyen gépkocsival menekültek az elkövetők. A két gyanúsítottról 
elmondta, hogy egyikük egy 50 éves, Medina környéki, másikuk egy 33 éves Budapest környéki 
lakos, mindketten többszörösen büntetett előéletűek. A bűnügyi osztályvezető megjegyezte, hogy 
Tolna megyében 26 éve nem sikerült ilyen rövid időn belül rablókat elfogni.  

A rendőrség csütörtökön indítványozza a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A törvény a fegyveres 
rablást öttől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti - mondta Máté Dezső.  
belfold.ma.hu 
 
Pénzrablás Óbudán, a Váci út felelt neki  

Rablások napja volt tegnap Magyarországon. A sort egy maszkot viselő férfi nyitotta Óbudán, amikor 
az Eurocenter bevásárlóközpontnál a pénzt tartalmazó zsákok átadására kényszerítette az egyik 
pénzszállító cég alkalmazottját, s miután a zsákmányt magához vette, gyalogosan elhagyta a helyszínt 
– tájékoztatta lapunkat Papp Péter, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Szintén 
gyalogszerrel távozott a tetthelyről az a baseballsapkás, napszemüveges, harminc év körüli elkövető, 
aki néhány órával később a Váci úton, a Duna Plazában rabolta ki az UniCredit bankfiókját. A férfi itt 
is fegyverrel kényszerítette a pénz átadására a bank alkalmazottját. "Fegyvereket egyik helyen sem 
használtak az elkövetők, személyi sérülés sem történt, a rendőrség keresi a tetteseket" – mondta Papp 
Péter.  
 
Két álarcos férfi fegyverrel kényszerítette a pénz átadására tegnap a reggeli órákban a Tolna megyei 
Medina postájának egyetlen alkalmazottját. Farkas Kinga, a megyei rendőrség szóvivője elmondta: a 
postásnő, miután átadott nyolcszázezer forintot, jelentette a rablást. A rendőrök lezárták a községből 
kivezető utakat, és egy ellenőrzési pontnál elfogták a büntetett előéletű postarablókat.  

Késsel fenyegetőzve követelt egymillió forintot egy szombathelyi bankban az a férfi, akit hétfőn 
bűncselekmény hiányában még szabadon engedtek, miután "bankrablás" felkiáltással próbált meg 
pénzhez jutni egy másik bankban. A rendőrök ismét elfogták, és kezdeményezték előzetes 
letartóztatását.  
 
A tegnapi esetekkel az idén már tízre nőtt Magyarországon a pénzintézetek ellen elkövetett rablások, 
illetve rablási kísérletek száma. A bankok elleni elszaporodott támadások miatt Bencze József 
országos rendőrfőkapitány a jövő hétre szakmai egyeztetésre hívta össze a bankszövetség és a bankok 
biztonságát felügyelő cégek képviselőit.  

magyarhirlap.hu 
 
Újabb rablás Budapesten és Tolna megyében  

Kiraboltak egy pénzintézetet a fővárosban. Szerdán délelőtt ez volt a második ilyen támadás az 
országban, a fővárosban pedig egy pénzszállítót raboltak ki reggel.  

Ezúttal a XIII. kerületben, a Váci úti Duna Plázába egyik bankfiókjába ment be egy baseballsapkát és 
napszemüveget viselő támadó. Az alkalmazottakat fegyverrel kényszerítette a bankban lévő pénz egy 
részének átadására, amit meg is kapott. Ezután gyalog menekült a pénzzel.  
 

 
Lövés most sem dördült és személyi sérülés sem történt - mondta a Független Hírügynökségnek 
Csillag Melinda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.  

http://webbulvar.hu/tart/cikk/dc/0/35570/1/kekhirek/Nyolcszazezer_forintert_raboltak_ki_a_medinai_postat
http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=159013


Szerdán reggel az egyik pénzszállító cég alkalmazottját támadta meg egy ismeretlen. A rablás fél 
nyolc körül történt, egy III. kerületi bevásárlóközpontban. A támadó fegyverrel kényszerítette a cég 
alkalmazottját a zsákok átadására. A fegyverét nem használta, a rablás alatt nem sérült meg senki. Azt, 
hogy pontosan mennyi pénz tűnt el még nem tudni.  

A Tolna megyei Medina postáját is kirabolták szerdán kora délelőtt. Az ottani rablókat elfogta a 
rendőrség.  
boon.hu 
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