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ment be egy baseballsapkát és napszemüveget viselő támadó, aki gyalog menekült el a pénzzel.  
 
Szerdán kora délelőtt a Tolna megyei Medina postahivatalát is támadás érte. A rendőrök itt egy órán 
belül elfogták az elkövetőket. Szombathelyen 11 óra körül szintén egy pénzintézetet raboltak ki: egy 
férfi késsel fenyegetőzve jutott pénzhez. Az elkövetőt a biztonsági őr lefegyverezte, és átadta a 
járőröknek.  
webradio.hu 
 
A válság miatt rabolnak ki több bankot?  

Megszaporodtak az elmúlt napokban, hetekben a bankrablások, csak ma négy pénzintézetet 
raboltak ki több-kevesebb sikerrel. Az országos rendőrfőkapitány ezért egyeztetésre hívta a bankok 
képviselőit. Azt egyelőre nem tudni, hogy az egyes esetek között van-e összefüggés, és azt sem, hogy 
miért szaporodtak meg a fegyveres rablások. Egyesek szerint a válság miatt nőtt meg a 
bankrablások száma.  

Az elmúlt időben látványosan megszaporodtak a bankrablások és a pénzszállítók elleni támadások. 
Csak ma négy bankrablás történt az országban. Budapesten kora reggel az Eurocenter 
bevásárlóközpontban egy pénzszállítóhoz lépett oda egy férfi, majd fegyverrel kényszeríttette a 
pénzeszsákok átadására. Pár órával később a Duna Plázában egy 30 év körüli, baseballsapkát és 
napszemüveget viselő férfi fegyverrel követelt pénzt a bank alkalmazottaitól. Mindkét elkövető 
elmenekült a helyszínről.  

Vidéken már nem voltak ennyire sikeresek a bankrablók. Tolna megyében szerda reggel két álarcos 
férfi fegyverrel kényszerítette az egyszemélyes medinai postahivatal alkalmazottját a postán lévő pénz 
átadására. A nő megijedt és átadta a pénzt, majd néhány perccel később bejelentette a rablást a 
rendőrségnek. A rendőrök lezárták a községből kivezető útvonalakat, egy ellenőrzési pontnál 
körülbelül egy óra múlva elfogták a két férfit.  
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Két álarcos rontott be a medinai postára  

Az elkövetőket egy ellenőrzési pontnál elfogták - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnügyi igazgatója  

Kirabolta a medinai postát szerda reggel két álarcos férfi, az elkövetőket egy ellenőrzési pontnál 
elfogták - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója.  

Törökné Kaszás Rozália elmondta, hogy kilenc óra előtt néhány perccel két férfi fegyverrel 
kényszerítette az egyszemélyes medinai postahivatal alkalmazottját a postán lévő pénz átadására. A nő 
megijedt és átadta a pénzt, majd néhány perccel később bejelentette a rablást a rendőrségnek. 

A rendőrök lezárták a községből kivezető útvonalakat, egy ellenőrzési pontnál körülbelül egy óra 
múlva elfogták a két férfit - tette hozzá a bűnügyi igazgató. A bűncselekményről a megyei 
főkapitányság délutánra ígért további tájékoztatást.  
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Rablások napja a mai  
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Még nem tudni, mennyi pénzt vittek el a rablók  

Ezúttal a XIII. kerületben, a Váci úti bevásárlóközpont 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 senki sem sérült meg - mondta a Független Hírügynökségnek Csillag Melinda, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.  

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.  

Tolna megyei Medina postáját is kirabolták szerdán kora délelőtt. Az ottani rablókat elfogta a 
rendőrség.  
rtlhirek.hu 
 
Rablások napja - egyeztetne az országos rendőrfőkapitány  

Az országos rendőrfőkapitány szakmai egyeztetésre hívta a bankszövetség valamint a pénzintézetek 
biztonságát felügyelő cégek képviselőit, miután néhány órán belül négy rablás történt szerdán az 
országban.  
 
Bencze József azért hívta össze a pénzintézetek és biztonsági cégek képviselőit, hogy a hasonló 
bűncselekmények megelőzéséről egyeztessenek. Ahogy a rendőrség szerdai közleményében fogalmaz: 
„az eddigi bűncselekmények számos olyan kérdést vetnek fel, melyeknek tisztázása elkerülhetetlen a 
szövetségekkel való szorosabb együttműködés, valamint a folyamatos elemző-értékelő munka nélkül”.  
 
A pontos időpont még nem ismert, a főkapitány február első hetére hívta meg az érintetteket.  
 
Mint ismert, szerdán két fegyveres rablás történt a fővárosban. Először egy pénzszállító cég 
alkalmazottját támadta meg egy fegyveres a III. kerületben, majd több zsáknyi pénzzel elmenekült. 
Később a XIII. kerületben egy Váci úti pláza egyik bankfiókjába ment be egy baseballsapkát és 
napszemüveget viselő támadó, aki gyalog menekült el a pénzzel.  

Szerdán kora délelőtt a Tolna megyei Medina postahivatalát is támadás érte. A rendőrök itt egy órán 
belül elfogták az elkövetőket. Szombathelyen 11 óra körül szintén egy pénzintézetet raboltak ki: egy 
férfi késsel fenyegetőzve jutott pénzhez. Az elkövetőt a biztonsági őr lefegyverezte, és átadta a 
járőröknek.  
 
hirtv.hu 

 
Nyolcszázezer forintot találtak a medinai postarablóknál  

Az még nem derült ki, hogy a szerda reggeli medinai postarablásban az elkövetők mennyi pénzt 
zsákmányoltak, csak azt tudni, hogy a rendőrség mikor 15 perccel a bűncselekmény után elfogta 
őket, nyolcszázezer forintot talált náluk. A rendőrség szerint a postai dolgozó felkészülten járt el, 
amikor fenyegetésre átadta a pénzt.  
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Negyedóra alatt elfogták a rendőrök a medinai postát szerda reggel kirabló két férfit, akiknél 
megtalálták a rablásból származó 800 ezer forintot, közölték a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
(TMRFK) bűnügyi vezetői sajtótájékoztatón Szekszárdon. 

Törökné Kaszás Rozália, a TMRFK bűnügyi igazgatója elmondta, 9.12 órakor érkezett a pánikriasztás 
a medinai postáról, ami után nem sokkal telefonon is bejelentette a rablást a falu egyszemélyes 
postahivatalában dolgozó nő. A rendőrség azonnal lezárta a községből kivezető utakat és 9.25 órakor a 
6-os főút tolnai elágazójánál elfogták a gyanúsított két férfit, akik egy szürke Nissannal menekültek.  

Máté Dezső,a a főkapitányság bűnügyi osztályvezetője a bűncselekmény részleteiről elmondta, hogy a 
símaszkot viselő rablók fegyverrel vagy annak látszó tárggyal szólították fel a postai dolgozót a pénz 
átadására. Azt, hogy mekkora összeget vittek el, egyelőre nem tudni, 800 ezer forintot foglaltak le 
tőlük. Éles lőfegyver vagy riasztópisztoly is volt is nála, tette hozzá Máté Dezső.  
 
Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a postai dolgozó 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 rendőrség csütörtökön 
indítványozza a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A törvény a fegyveres rablást öttől 15 évig 
terjedő szabadságvesztéssel bünteti, mondta Máté Dezső.  

A bűnügyi osztályvezető megjegyezte, hogy Tolna megyében 26 éve nem sikerült ilyen rövid időn 
belül rablókat elfogni.  
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