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Dátum: 2011-12-01 

Portál:  

MTI 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Budapest, 2011. december 1., csütörtök (MTI) - Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi 

legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután 

Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült 

az MTI Hírcentrum. 

Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a 

járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb 

rablásnál 600 milliót vittek el. 

A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki 

bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott.  

Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A 

Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. 

A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: 

ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem 

felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt 

még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban.  

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi 

adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről.   

Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa 

bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott 

egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca 

térfigyelő kamerái is rögzítették. 

Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a 

sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. 

A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely 

szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a 

gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

http://mti.hu/Pages/Default.aspx?lang=hun&menuid=
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Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen 

bejelentést a rendőrségen. 
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BOON 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Budapest, 2011. december 1., csütörtök (MTI) - Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi 

legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután 

Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az 

MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint 

lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél 

dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német 

Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok 

a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden 

előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a 

rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt 

tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. 

kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 

16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve 

utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a 

férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, 

hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, 

magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is 

rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni 

arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott 

tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a 

gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját 

sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, 

hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról 

bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. - MTI - 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

http://www.boon.hu/tobb-mint-egymilliard-forint-lehet-az-eltunt-penzszallito-auto-soforjenel/1853649
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SZON 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Budapest, 2011. december 1., csütörtök (MTI) - Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi 

legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután 

Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az 

MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint 

lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél 

dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német 

Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok 

a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden 

előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a 

rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt 

tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. 

kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 

16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve 

utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a 

férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, 

hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, 

magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is 

rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni 

arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott 

tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a 

gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját 

sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, 

hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról 

bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. - MTI  
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Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban 

arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy 

I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. 

kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement 

a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő 

sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, 

de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke 

arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, 

amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a 

követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen.  
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Egymilliárdnál is többet zsákmányolhatott az eltűnt pénzszállító sofőrje 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban 

arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy 

I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. 

kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement 

a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő 

sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, 

de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke 

arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, 

amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a 

követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről.  Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. Címkék: rablás , 

eltűnt , sofőr , zsákmány , pénzszállító  
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Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 2011.12.01. 19:51  |  Szerző: 

MTI Itthon Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet 

annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító 

autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti 

Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a 

rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót 

vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg 

társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi 

szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt 

nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy 

bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez 

az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi 

adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség 

tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez 

használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti 

utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 

1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről.  Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor 

lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő 

ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy 

gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK 

szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy 

lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz 

lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta 

megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy 

fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen 

bejelentést a rendőrségen.  
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Népszabadság - Rekordzsákmány:1,2 milliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Rekordzsákmány:1,2 milliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél Több mint egymilliárd 

forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú 

szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő 

készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, 

hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi 

garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, 

Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a 

bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott.  Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő 

sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, 

de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke 

arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, 

amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a 

követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban.  A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. 
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1,2 milliárdot loptak a pénzszállítóból 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt. Az MTV az esti Híradóban közölte, hogy 1 milliárd 200 millió forint 

lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

távozott. A menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt 

nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy 

bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez 

az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség. A BRFK csütörtök reggeli 

adatai szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség 

tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez 

használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti 

utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 

1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről. A férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve 

utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a 

Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. 

Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. A BRFK szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy 

a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy 

a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. A szóvivő 

nem kívánta megerősíteni azt a korábbi információt sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy 

fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

Ma.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Több, mint egymilliárd lehet az eltűnt pénzszállító sofőrjénél 
 

Ellopta a kocsit Több, mint egymilliárd lehet az eltűnt pénzszállító sofőrjénél Több mint egymilliárd 

forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú 

szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő 

készpénzzel együtt. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió 

forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

http://index.hu/x?rh_bulvar=http://index.hu/bulvar/2011/12/01/1_2_milliardot_loptak_a_penzszallitobol/
http://webbulvar.hu/tart/cikk/dc/0/115726/1/kekhirek/Tobb_mint_egymilliard_lehet_az_eltunt_penzszallito_soforjenel
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távozott. Információk szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó 

keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- 

és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így 

elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt 

nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták 

a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta, hogy az eddigi 

adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség 

tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez 

használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti 

utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 

1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről. Úgy tudni, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el 

a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a 

járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival 

elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni a korábbi információkat sem, 

amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy 

a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen 

felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. 

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

HVG.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Itthon: Milliárdos zsákmány: ennyit még itthon nem raboltak pénzszállítótól - HVG.hu 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót a 

benne lévő készpénzzel együtt. // Jutalom a tőzsdén NévreSzóló ajánlat! Hirdetés Az m1 a csütörtök 

esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet 

a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen . A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót 

vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg 

társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott.  Az MTI Hírcentrum információi 

szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt 

nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy 

bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez 

az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi 

http://hvg.hu/itthon/20111201_penzszallito_rablas_zsakmany
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adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség 

tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez 

használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti 

utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 

1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor 

lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő 

ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy 

gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK 

szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy 

lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz 

lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta 

megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy 

fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen 

bejelentést a rendőrségen.  

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

Gazdasági Rádió Online 
Link az eredeti oldalra: LINK 

1,2 milliárdért érte meg lelépnie a pénzszállítónak 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 

200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak 

meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank 

előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi 

bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági 

cégnél dolgozott . A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak 

Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt 

nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek 

meg minden előírásnak . Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még 

vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök 

reggel azt tudatta, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. 

kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 

16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve 

utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

http://gazdasagiradio.hu/cikk-proxy/71417/
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rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről.  A férfi szerda 

délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy 

átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához 

vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. 

Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával 

vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi 

pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta 

megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy 

fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen 

bejelentést a rendőrségen.  

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

Kurucinfo.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Hazai rekord: 1,2 milliárdot lopott el egy pénzszállító sofőrje 
 

Hazai rekord: 1,2 milliárdot lopott el egy pénzszállító sofőrje Több mint egymilliárd forint, vagyis az 

eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután 

Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az 

MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint 

lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél 

dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német 

Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok 

a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden 

előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a 

rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt 

tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. 

kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 

16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve 

utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a 

férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, 

hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, 

magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is 

rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni 

http://kuruc.info/r/2/88854/
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arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott 

tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a 

gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját 

sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, 

hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról 

bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. (MTI) Szóljon hozzá! 

( megjegyzés)  

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

Barikád Online 
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A legnagyobb zsákmány lehet a kirabolt pénzszállító 
 

A legnagyobb zsákmány lehet a kirabolt pénzszállító Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi 

legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután 

Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt. Az m1 a 

csütörtök esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a 

járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb 

rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője 

nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum 

információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a 

cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és 

Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így 

elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt 

nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták 

a Híradóban.     A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, 

hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában 

szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene.     A 

rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit 

akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a 

pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth 

Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a 

saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK 

szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely szerint a 

jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál 

http://barikad.hu/legnagyobb_zs%C3%A1km%C3%A1ny_lehet_kirabolt_p%C3%A9nzsz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3-20111201
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lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud 

adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. MTI - barikad.hu 

 

 

Dátum: 2011-12-01  

Portál:  

MNO 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Ennyit pénzt még nem loptak Magyarországon 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Hirdetés Az m1 a csütörtök esti 

Híradóban arról számolt be, hogy 1,2 milliárd forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök 

egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A 

II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki 

bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a 

menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem 

erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai 

Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak 

olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó 

megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti 

Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. Címkék 

rendőrség , rablás , pénz , bank , autó  
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Médium:  

HírTV - Híradó 21 
Link a videóra: LINK 

 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt. 

 

 

Dátum: 2011-12-01 

Médium:  

M1 Híradó 
Link a videóra: LINK 

 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt. 

 

 

Dátum: 2011-12-01 

Médium:  

RTL Klub - Híradó 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt. 

 

  

http://mno.hu/?v=16637
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/hirado/2011/12/01/hirado19_penzszallito_111201.wmv
http://www.rtlklub.hu/most/26241_hirado_korozik_-_egy_penzszallito_soforje_egyszeruen_atpakol
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Dátum: 2011-12-02  

Portál:  

Webrádió Online 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél Több mint egymilliárd forint, 

vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint 

szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel 

együtt. (MTI) - Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány 

lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett 

pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök 

esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet 

a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót 

vittek el.     A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg 

társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi 

szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt 

nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi 

Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy 

bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez 

az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi 

adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene.     A rendőrség 

tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez 

használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti 

utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 

1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről.       Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit 

akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a 

pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették.     Horváth 

Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a 

saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított.     A BRFK 

szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely szerint a 

jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál 

lehet-e fegyver.     Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud 

adni, tegyen bejelentést a rendőrségen.  
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Több mint egymilliárd forinttal lépett le a sofőr 
 

Több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a 

sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót 

az abban lévő készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban 

arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy 

I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. 

kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement 

a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő 

sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, 

de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke 

arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, 

amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a 

követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. Tisztelt 

felhasználó! Komment írásához regisztráció szükséges. Ha korábban regisztrált már az oldalunkon, 

akkor lépjen be, ha nem, akkor pár perc alatt regisztrálhatja magát. Újdonság, hogy már a Facebook 

közreműködésével is kommentelheti a legérdekesebb cikkeket. 
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1,2 milliárd forint: rekordzsákmánnyal lépett le a pénzszállító 
 

2011.12.01. 20:10 1,2 milliárd forint: rekordzsákmánnyal lépett le a pénzszállító Több mint 

egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a 

gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő 

készpénzzel együtt - értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 a csütörtök esti Híradóban arról számolt be, 

hogy 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi 

garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el.     A II. kerületi, 

Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a 

bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő 

sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, 

de nem is cáfolta. A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke 

arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, 

amelyek nem felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a 

követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 

37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett 

gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a 

járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér 

színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az 

utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére 

nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és 

arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég 

alkalmazottja a gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi 

információját sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre 

sem válaszolt, hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a 

gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. MTI  
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Egymilliárddal menekül a megbízható vagyonőr - Borsonline.hu 
 

2011.12.02. 06:15 Mindent egy lapra tett fel a megbízható munkatársként számon tartott Lőrincz 

Róbert. A sofőr meglépett a cége 1,2 milliárdos szállítmányával, majd egy másik kocsiba tette a 

zsákokat. Lőrincz Róbertnek hívják Magyarország legújabb milliárdosát. A 37 éves férfi szerdán 

délután megvárta, hogy társa kiszálljon a páncélautóból, majd beletaposott a gázba, és elhajtott. A 

Medve utcából a közeli Donáti utcába furikázott, ahol egy mélygarázs lehajtójánál már várta egy 

másik kocsi. A zsákokat átpakolta a fehér Volkswagen Passatba, majd villámgyorsan odébbállt. 

Minden idők legnagyobb hazai zsákmányával lépett le az akcióját precízen kitervelő Lőrincz Róbert 

Fotó: Bors A Bors úgy tudja: a férfi 1,2 milliárd forinttal lépett meg, a cég egy bank pénzét szállította. 

A BRFK kommunikációs osztálya nem kommentálta a zsákmány nagyságáról szóló értesülésünket. 

Lőrincz ellen sikkasztás miatt adtak ki elfogatóparancsot. A váltókocsiról közölték, hogy az egy 1992-

es évjáratú, CPV 150-es rendszámú VW Passat. Lőrincz nem vitte magával szolgálati fegyverét, azt a 

pénzszállító autó ülésén hagyta. Lapunk a helyszínen beszélt egy tanúval. Az anonimitást kérő férfi 

szerint a tettesnek társa is lehetett, ugyanis amikor Lőrincz a mélygarázshoz ért, már be is állt elé a 

Passat, amibe a pénzt átpakolták. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke lapunknak elmondta: Lőrincz évek óta a kamara tagja, korábban nem volt 

probléma a munkájával. - Évente egy-két alkalommal fordul elő, hogy belső munkatárs vesz részt 

szállítmányok elleni bűncselekményben - mondta az elnök. - Lőrincz valószínűleg jól átgondolta, hogy 

mit csinál, azért hagyhatta a kocsiban a fegyvert, nehogy elfogásakor lelőjék. P. A.  
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Minden idők legnagyobb zsákmányával lépett le a pénzszállító 
 

1 milliárd 200 millió forint, az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, 

aki a gyanú szerint ellopta a pénzszállító autót. 

1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban 

találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. 

A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki 

bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. 

A menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. Az MTV Híradó keresésére a cég ezt nem 

erősítette meg, de nem is cáfolta. 

A Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: 

ünnep előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem 

felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt 

még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. 

http://www.borsonline.hu/news.php?egymilliarddal-menekul-a-megbizhato-vagyonor&op&hid=50058
http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2011/12/01/minden-idok-legnagyobb-zsakmanyaval-lepett-le-a-penzszallito/
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi 

adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este 

megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. 

Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa 

bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott 

egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca 

térfigyelő kamerái is rögzítették. 

Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni arról, hogy a 

sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a gyanúsított. 

A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját sem, amely 

szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, hogy a 

gyanúsítottnál lehet-e fegyver. 

Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen 

bejelentést a rendőrségen. 

 

 

Dátum: 2011-12-02 11:49:09  

Portál:  

Híradó.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Egymilliárdnál is többet rabolt a pénzszállító sofőrje? 
 

Egymilliárdnál is többet rabolt a pénzszállító sofőrje? Minden idők legnagyobb magyarországi 

zsákmányával menekülhet a tegnap eltűnt pénzszállító vezetője, Lőrincz Róbert. Az m1 Híradója úgy 

tudja, 1,2 milliárd forint lehetett az ellopott pénzszállítóban. Ha ez az információ igaznak bizonyul, 

akkor ez minden idők legnagyobb értékű rablása Magyarországon. Nem várta meg a társát, hanem a 

gázra lépett és a napi bevétellel együtt távozott a II. kerületi Medve utcai CIB bank elől a pénzszállító 

jármű vezetője. Ezt a rendőrség nem erősítette meg, de ebben az utcában csak ez az egy bankfiók 

van. Mint arról a Híradó elsőként beszámolt, az eltűnt pénzszállító vezetője alig néhány száz méter 

megtétele után a közeli Donáti utca egyik társasházának garázsába hajtott, majd magához vette az 

aznapi bevételt. MTI Fotó: Mihádák Zoltán Az MTI szerint a rendőrség birtokában van egy ipari 

kamera felvétele, amin az látszik, hogy Lőrincz Róbert egy 1992-es Wolkswagen Passattal távozik a 

Donáti utcából. A rendőrség országos elfogatóparancsot adott ki a CPV-151-es rendszámú gépkocsit 

vezető Lőrincz Róbert ellen. A BRFK egy fotót is közzétett a 37 éves férfiről. Az m1 Híradója úgy tudja, 

hogy a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél dolgozott. A Híradó megkereste a céget, de 

ott nem erősítették meg az információt, igaz, nem is cáfolták. A vagyonvédelmi kamara elnöke 

szerint a legtöbb szállító járműnél a sofőr nem is férhet hozzá a betett pénzhez, legfeljebb a 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/01/20/Egymilliardnal_is_tobbet_rabolt_a_penzszallito_soforje_.aspx
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bepakolásában segíthet. De az előfordulhatott, hogy ilyenkor, az ünnepek előtt a pénzszállító cégek 

olyan járműveket is bevonnak, amelyek nem felelnek meg teljes körűen a feltételrendszernek - 

nyilatkozta az m1 Híradójának Német Ferenc, a Személy-. és Vagyonvédelmi Kamara elnöke. Azt 

egyelőre nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a rendőrség. 
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Több mint egymilliárd forint lehet az eltűnt pénzszállító autó sofőrjénél 
 

Az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda 

délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő készpénzzel együtt - 

értesült az MTI Hírcentrum. Az m1 az esti Híradóban arról számolt be, hogy 1 milliárd 200 millió forint 

lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A 

korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló 

pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel 

távozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági cégnél 

dolgozott. A Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A Híradónak Német 

Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep előtt nagyon sok 

a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem felelnek meg minden 

előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt még vizsgálja a 

rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtök reggel azt 

tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. 

kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 

16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve 

utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről.   Az MTI úgy tudja, a 

férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, 

hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, 

magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is 

rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt nyilatkozni 

arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem adott 

tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a 

http://streamer.carnation.hu/mtvod2/hirado/2011/12/01/hirado19_penzszallito_111201.wmv
http://demokrata.hu/cikk/tobb_mint_egymilliard_forint_lehet_az_eltunt_penzszallito_auto_soforjenel/
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gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját 

sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, 

hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról 

bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen. (MTI)  
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Több mint egymilliárddal lépett meg a pénzszállítós 
 

Több mint egymilliárddal lépett meg a pénzszállítós hir24.hu Több mint egymilliárddal lépett meg az 

a sofőr, aki feltehetőleg kirabolta azt a pénzszállítót, amit aztán egy üres garázsban találtak meg a 

rendőrök. A férfit körözik. 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a járműben, amelyet a rendőrök 

egy I. kerületi garázsban találtak meg üresen. A korábbi legnagyobb rablásnál 600 milliót vittek el. A 

II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt álló pénzszállító autó vezetője nem várta meg társát, aki 

bement a bankfiókba, hanem a napi bevétellel távozott. A menekülő sofőr a Brinks nevű biztonsági 

cégnél dolgozott. Az MTV Híradó keresésére a cég ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A 

Híradónak Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara elnöke arról beszélt: ünnep 

előtt nagyon sok a munka, így elképzelhető, hogy bevonnak olyan járműveket is, amelyek nem 

felelnek meg minden előírásnak. Azt nem tudni, hogy ez az autó megfelelt-e a követelményeknek, ezt 

még vizsgálja a rendőrség - mondták a Híradóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 

csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta 

el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt 

országos elfogatóparancsot adtak ki ellene. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz 

Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. 

kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő 

pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 

forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy 

tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor társa bement egy 

bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcába hajtott egy 

teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd egy gépkocsival elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő 

kamerái is rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője az MTI érdeklődésére nem kívánt 

nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült-e el, és arról sem 

adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett, és melyik biztonsági cég alkalmazottja a 

gyanúsított. A BRFK szóvivője nem kívánta megerősíteni az MTI Hírcentrum korábbi információját 

sem, amely szerint a jármű egyik ülésén egy fegyvert találtak volna, és arra a kérdésre sem válaszolt, 

hogy a gyanúsítottnál lehet-e fegyver. Horváth Katalin Fanni kérte, hogy aki a gyanúsítottról 

bármilyen felvilágosítást tud adni, tegyen bejelentést a rendőrségen.  
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Csak feddhetetlen emberek szállíthatnak pénzt 
 

Csak feddhetetlen emberek szállíthatnak pénzt Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak 

biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség 

egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére. 

Ajánlott cikkek Pénzszállítós rablás: országos elfogatóparancs a rekorder rabló ellen A szakember 

annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum információi szerint több mint egymilliárd forint, 

vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint 

szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, majd az abban lévő 

készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi cégek csak 

feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség 

megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző cselekményt. Ha a 

biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi vizsgálatot megismétlik, 

továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. Kitért arra is, hogy 

feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a 

sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint több mint 

egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, a 

limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van 

"járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban 

legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a 

helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. 

Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas 

helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a 

központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. 

A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, 

azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német 

Ferenc. 
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A pénzszállítók nem tudják, mennyit visznek 
 

Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat 

további ellenőrzések alá vetik. A rendőrség korábban mindig elfogta a belső tolvajokat. Német 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének 

http://nol.hu/mozaik/csak_feddhetetlen_emberek_szallithatnak_penzt
http://index.hu/x?rh_bulvar=http://index.hu/bulvar/2011/12/02/a_penzszallitok_nem_tudjak_mennyi_van_naluk/
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elnöke elmondta: vagyonvédelmi cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket 

alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 

évben törvénybe ütköző cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a 

feddhetetlenségi vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az 

illető környezetét. // Kitért arra is, hogy Lőrincz Róbertnek feltehetően segítője lehetett , mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy 

egyes információk szerint több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a 

pénzszállító autók biztosítva vannak, a limithatár pedig függ többek között az autók típusától, illetve a 

szállítási körülményektől. Van "járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, 

hogy a pénzszállító dobozban legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás 

körülményeitől, például attól, hogy a helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, 

festékpatronos-e a pénzszállító doboz. A pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. A műholdas helymeghatározóval 

felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a központból 

folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. A kamara 

elnöke bízik abban, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, azaz a cég által 

ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német Ferenc. A férfi szerda 

délután akkor lopta el a kocsit a Medve utcából, amikor társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, magához vette a pénzt, majd 

egy VW Passattal elhajtott. Mindezt az utca térfigyelő kamerái is rögzítették. Az MTV híradója szerint 

1,2 milliárd forintot vitt el. 
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A szakértő szerint segítője is lehetett a pénzszállító rablónak 
 

A szakértő szerint segítője is lehetett a pénzszállító rablónak A szakértő elmondta: a pénzszállítók 

sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, 1000 forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy 500 

eurósok. Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres 

pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség egyébként mindig elfogta a belső 

tolvajokat - közölte Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Országos Szervezetének elnöke. A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum 

információi szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány 

lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett 

pénzszállító autót, majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: 

vagyonvédelmi cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt 

jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző 

cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi 

vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. 

Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/02/12/A_szakerto_szerint_segitoje_is_lehetett_a_penzszallito.aspx
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zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint 

több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, 

a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van 

"járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban 

legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a 

helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. 

Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas 

helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a 

központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. 

A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, 

azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német 

Ferenc. 
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Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat 

további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére. // Jutalom a tőzsdén Hirdetés A szakember 

annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum információi szerint több mint egymilliárd forint, 

vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél , aki a gyanú szerint 

szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, majd az abban lévő 

készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi cégek csak 

feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség 

megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző cselekményt. Ha a 

biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi vizsgálatot megismétlik, 

továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. Kitért arra is, hogy 

feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a 

sofőrülésből lehet működtetni. Támadás pénzszállító ellen Fotó: MTI / Beliczay László Azzal 

kapcsolatban, hogy egyes információk szerint több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt 

mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, a limithatár pedig függ - többek között - az 

autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van "járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez 

való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban 

függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e 

fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy 

a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, 

vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók 

http://hvg.hu/itthon/20111202_penzszallito_szakerto
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csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés 

esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a 

rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-

utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német Ferenc.  
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1,2 milliárddal lépett meg a pénzszállító - Nem tudta mekkora összeget szállít? 
 

Budapest, 2011. december 2., péntek (MTI) -  A pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, 

ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok - közölte a szakértő.  Csak 

feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további 

ellenőrzések alá vetik; a rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte Német 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének 

elnöke pénteken az MTI érdeklődésére. A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI 

Hírcentrum információi szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb 

magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten 

ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre 

távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal 

rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az 

elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, 

akkor ezt a feddhetetlenségi vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen 

ellenőrzik az illető környezetét. Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert 

a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, 

hogy egyes információk szerint több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a 

pénzszállító autók biztosítva vannak, a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, 

illetve a szállítási körülményektől. Van "járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást 

jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás 

körülményeitől, például attól, hogy a helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, 

festékpatronos-e a pénzszállító doboz. Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók 

sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz 

eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre 

kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén 

azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség 

elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb 

mindig rendőrkézre került - mondta Német Ferenc. 
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1,2 milliárddal lépett meg a pénzszállító - Nem tudta mekkora összeget szállít? 
 

Budapest, 2011. december 2., péntek (MTI) -  A pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, 

ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok - közölte a szakértő.  Csak 

feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további 

ellenőrzések alá vetik; a rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte Német 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének 

elnöke pénteken az MTI érdeklődésére. A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI 

Hírcentrum információi szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb 

magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten 

ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre 

távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal 

rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az 

elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, 

akkor ezt a feddhetetlenségi vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen 

ellenőrzik az illető környezetét. Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert 

a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, 

hogy egyes információk szerint több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a 

pénzszállító autók biztosítva vannak, a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, 

illetve a szállítási körülményektől. Van "járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást 

jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás 

körülményeitől, például attól, hogy a helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, 

festékpatronos-e a pénzszállító doboz. Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók 

sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz 

eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre 

kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén 

azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség 

elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb 

mindig rendőrkézre került - mondta Német Ferenc. Cimkék: ellopta , Német Ferenc , pénzszállító , 

sofőr , vagyonvédelmi cégek Cikk ajánlása 0 // Share  
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Szakértő: csak feddhetetlen emberek szállíthatnak pénzt (MTI) - Csak feddhetetlen múltú emberek 

dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a 
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rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat (MTI) - Csak feddhetetlen múltú emberek 

dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a 

rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke pénteken az 

MTI érdeklődésére. A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum információi 

szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál 

a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, 

majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi 

cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a 

rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző 

cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi 

vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. 

Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere 

zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint 

több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, 

a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van 

"járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban 

legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a 

helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. 

Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas 

helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a 

központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. 

A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, 

azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német 

Ferenc.  
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Német Ferenc: a pénzhajhászás a West Balkán-tragédia felelőse // Részletek 2011. november 24. 

csütörtök, 13:41   Három biztonsági őr jutott háromezer emberre. Ez az egyik legfőbb oka a West 

Balkánban történt tragédiának, ahol három fiatal életét vesztette a tömegben. A perben felhasznált 

szakértői jelentésről először az Estében beszél Német Ferenc, a szakmai kamara elnöke. Nyolcszor 

annyi biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai szabályok szerint a háromezer fős 

rendezvényt - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke az Este műsorában. Négyen állnak a bíróság előtt, mindenki 

ártatlannak vallja magát és a másikra mutogat - tette hozzá az elnök és megjegyezte, hogy az 

http://www.magyarinstallateur.hu/argus/hirek/423-nemet-ferenc-a-penzhajhaszas-a-west-balkan-tragedia-felelose
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egyszerű tényekkel, melyek azt mutatják, hogy sok hiba együtt vezetett a tragédiához, vitatkozni 

nehéz. A kamara elnöke megjegyezte: a szervezők a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották 

be, többek közt az épületben tízszer többen voltak a megengedettnél, orvos sem volt, a tűzvédelmi 

szabályok szerint be kellett volna jelenteni a rendezvényt - sorolta Német Ferenc. Az elnök kifejtette: 

a rendezvényt biztosító vállalkozásnak kellett volna jelentenie, ki az a vezető beosztású személy, aki 

rendelkezik megfelelő végzettséggel munkája ellátásához. Ha a biztonsági szolgálatnál dolgozó 

személyzet bármelyik tagja kilép vagy belép, akkor ezt is jelezni kellett volna a hatóságoknak. 

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy egy West-Balkán szintű buliban kell egy biztonsági őr, aki a 

tömegre felügyel, annak mozgását figyeli, és szükség van egy olyan csoportra is, mely a rendbontások 

esetén lép fel. - Száz emberként két-három őrre van szükség, ha nagyon tagolt a helyszín - tette hozzá 

Németh Ferenc, aki megjegyezte, már maga az épület is alkalmatlan volt emberi tartózkodásra. Arra 

a kérdésre, hogy kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre "hitelesített" szórakozóhelyre háromezer 

személyt engedhettek be, Német Ferenc úgy vélte, hogy a felelősök keresésénél a pénz útját kell 

követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. "Aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé 

a felelősség" - érvelt Német Ferenc. A szakmai kamara elnöke úgy vélte, hogy az azóta megváltozott 

jogszabályi háttér megfelelő: a kormány nagyon gyorsan lépett, szigorúan döntött, és ezt nagyon jól 

tette. "Akik az új jogszabály ellen tiltakoznak, azok a rendezvényszervezők és néhány fiatal, viszont az 

egész társadalom volt az, amelyik megdöbbent és felháborodott, hogy ilyen előfordulhatott" - 

szögezte le Német Ferenc. Forrás: hirado.hu   //  
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Európai elfogatóparancsot adtak ki az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az 

őrzésére bízott pénzszállítmányt. mti - 2011.12.02. 19:30 Európai elfogatóparancsot adott ki a 

bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A 

pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az 

eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs 

kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig 

folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása 

szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa 

vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, 

majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, 

fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/mar_egesz_europaban_keresik_a_kifosztott_penzszallito_soforjet/2252835/
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amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az 

MTI információja szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a 

BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, 

hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, 

hogy a járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek 

arra utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Cikk megosztása Ossza 

meg ismerőseivel Facebook Twitter Iwiw E-mail  
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Már egész Európában keresik a kifosztott pénzszállító sofőrjét 
 

Európai elfogatóparancsot adtak ki az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az 

őrzésére bízott pénzszállítmányt. mti - 2011.12.02. 19:30 Európai elfogatóparancsot adott ki a 

bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A 

pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az 

eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs 

kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig 

folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása 

szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa 

vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, 

majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, 

fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az 

MTI információja szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a 

BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, 

hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, 

hogy a járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek 

arra utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/mar_egesz_europaban_keresik_a_kifosztott_penzszallito_soforjet/2252835/
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pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Cikk megosztása  
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Európai elfogatóparancsot adtak ki a kifosztott pénzszállító autó sofőrje ellen 
 

Budapest, 2011. december 2., péntek (MTI) - Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a 

férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A pénzszállító autó 

sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az eddigi legnagyobb 

magyarországi zsákmánnyal menekült el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az 

MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását 

elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban 

van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó 

sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás 

miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves 

Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a 

II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő 

pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 

forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy 

tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy 

bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba 

hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja 

szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a 

nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a 

saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra 

utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni.   MTI 1,2 milliárddal 

lépett meg a pénzszállító - Nem tudta mekkora volt az összeg? A pénzszállítók sosem tud- ják, mennyi 

pénzt szállítanak, ezer forintos bank- jegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok - közölte a 

szakértő.   
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Európai elfogatóparancsot adtak ki a kifosztott pénzszállító autó sofőrje ellen 
 

Budapest, 2011. december 2., péntek (MTI) - Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a 

férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A pénzszállító autó 

sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az eddigi legnagyobb 

magyarországi zsákmánnyal menekült el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az 

MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását 

elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban 

van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó 

sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás 

miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves 

Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a 

II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő 

pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 

forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy 

tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy 

bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba 

hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja 

szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a 

nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a 

saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra 

utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni.   MTI 1,2 milliárddal 

lépett meg a pénzszállító - Nem tudta mekkora volt az összeg? A pénzszállítók sosem tud- ják, mennyi 

pénzt szállí- tanak, ezer forintos bank- jegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok - közölte a 

szakértő.   Cimkék: elfogatóparancs , kifosztás , pénzszállító Cikk ajánlása 0 // Share  
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ECHO TV: Jelen-Időben 
 

2011-12-02 Európai elfogatóparancs Lőrincz Róbert ellen Európai elfogatóparancsot adott ki a 

bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A 

pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az 

http://www.szon.hu/europai-elfogatoparancsot-adtak-ki-a-kifosztott-penzszallito-auto-soforje-ellen/1854508
http://www.echotv.hu/hirek.html?r_id=35&hir_id=268819
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eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el.   Lőrincz Róbert - Fotó: police.hu  A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a 

bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra 

vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az 

MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti 

utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a 

férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit 

akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a 

járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja szerint mindezt az utca 

térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire 

hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy 

lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett. 

A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra utaló adata, hogy a biztonsági őr 

esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során lehettek-e társai. Német Ferenc, a 

vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére azt 

mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt 

csak a sofőrülésből lehet működtetni. MTI  
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Európai elfogatóparancsot adtak ki a kifosztott pénzszállító autó sofőrje ellen 
 

Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta 

az őrzésére bízott pénzszállítmányt. L. Róbert az MTI információ szerint több mint egymilliárd 

forinttal, az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. A Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) kezdeményezésére a bíróság európai elfogatóparancs kibocsátását rendelte el 

L. Róbert ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban 

lévő készpénzzel együtt Budapesten. A férfi ellen a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó 

kezdeményezés elbírálása folyamatban van. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves L. Róbert 

szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi 

Medve utcából ellopta, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A 

bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű Volkswagen Passat típusú 

személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor 

lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő 

ekkor a járművel egy  Donáti utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, 

http://www.origo.hu/itthon/20111202-europai-elfogatoparancsot-adtak-ki-a-kifosztott-penzszallito-auto-soforje-ellen.html
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majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái 

rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem 

kívánt az nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról 

sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett. Az MTI úgy tudja, hogy több mint 

egymilliárd forintról van szó. A BRFK szóvivője arról sem kívánt beszélni, hogy L.  Róbertnek a rablás 

során lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének 

elnöke pénteken az MTI-nek azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. 
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Európai elfogatóparancs a pénzszállító sofőrje ellen 
 

Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta 

az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint 

több mint egymilliárd forinttal, az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a 

bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra 

vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az 

MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti 

utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a 

férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről.  Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit 

akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a 

járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja szerint mindezt az utca 

térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire 

hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy 

lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett. 

A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra utaló adata, hogy a biztonsági őr 

esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során lehettek-e társai. Német Ferenc, a 

vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére azt 

mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt 

csak a sofőrülésből lehet működtetni. 
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Európai elfogatóparancs a kifosztott pénzszállító sofőrje ellen 
 

Európai elfogatóparancs a kifosztott pénzszállító sofőrje ellen Európai elfogatóparancsot adott ki a 

bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A 

pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint több mint egymilliárd forinttal, az 

eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el.   A Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs 

kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig 

folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a 

pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, 

ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása 

szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa 

vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, 

majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, 

fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a 

helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, 

amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti 

utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az 

MTI információja szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a 

BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, 

hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, 

hogy a járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek 

arra utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. 
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Európai elfogatóparancs a több mint egymilliárdot ellopó férfi elle 
 

Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta 

az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint 

több mint egymilliárd forinttal, az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. 

Hirdetés A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: 

kezdeményezésükre a bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását elrendelte, a nemzetközi 

elfogatóparancsra vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban van. A BRFK csütörtök 

reggel azt tudatta az MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt 

az I. kerületi Donáti utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos 

elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert 

szerdán 16 óra 45 perc körül a munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi 

Medve utcából eltulajdonította, az I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt 

elvitte. A bűncselekmény elkövetése után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi 

rendszámú, Volkswagen Passat típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a 

férfi szerda délután a gépkocsit akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy 

bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba 

hajtott, magához vette a járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja 

szerint mindezt az utca térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a 

nyomozás érdekeire hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a 

saját kocsijával vagy egy lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a 

járműben mennyi pénz lehetett. A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra 

utaló adata, hogy a biztonsági őr esetleg külföldre szökött s Lőrincz Róbertnek a rablás során 

lehettek-e társai. Német Ferenc, a vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére azt mondta, feltehetőleg segítője lehetett az elkövetőnek, mert a 

pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Címkék rablás , 

Budapesti Rendőr-főkapitányság  
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Csak feddhetetlen emberek szállíthatnak pénzt 
 

Csak feddhetetlen emberek szállíthatnak pénzt Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak 

biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség 

egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke pénteken az MTI 

érdeklődésére.   A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum információi 

http://mno.hu/belfold/europai-elfogatoparancs-a-tobb-mint-egymilliardot-ellopo-ferfi-ellen-1035469
http://biztonsagpiac.hu/csak-feddhetetlen-emberek-szallithatnak-penzt
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szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál 

a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, 

majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi 

cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a 

rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző 

cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi 

vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. 

Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere 

zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint 

több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, 

a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van 

"járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban 

legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a 

helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. 

Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas 

helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a 

központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. 

A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, 

azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német 

Ferenc. Forrás: MTI Kapcsolódó cikkeink: A cikk URL címe : http://biztonsagpiac.hu/?p=4899 
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Pénzszállítóautó rablás - hogyan kerüljük el? 
 

Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat 

további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - közölte 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére. 

A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum információi szerint több mint 

egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány lehet annál a sofőrnél, aki a 

gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett pénzszállító autót, majd az abban 

lévő készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: vagyonvédelmi cégek csak 

feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt jelenti, a rendőrség 

megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző cselekményt. 

Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi vizsgálatot 

megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. Kitért arra 

is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt 

csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint több mint 

http://profitline.hu/hircentrum/hir/249586/Penzszallitoauto-rablas---hogyan-keruljuk-el?
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egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, a 

limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. 

Van "járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító 

dobozban legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, 

hogy a helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító 

doboz. Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt 

szállítanak, ezer forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a 

műholdas helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon 

közlekedhetnek. 

Ezt a központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett 

most is. A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső 

ember, azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta 

Német Ferenc. 

 

  



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
  http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

 

2011. december 03. 
 

Dátum: 2011-12-03 05:51:05  

Portál:  

Magyar Hírlap.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Magyar Hírlap 
 

2011-12-03 Lőrincz Róbert, a pénzszállító, aki mindent vitt Vagyonvédelmi cégek csak 

feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti: a 

rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e el az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző 

cselekményt - mondta tegnap a távirati irodának Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke a pénzszállító autó szerdai 

kirablása kapcsán. //  A jármű harminchét éves sofőrje, Lőrincz Róbert aznap délután egymilliárd-

kétszázmillió forintnyi, rekordösszegű zsákmányt vihetett el a járműből. Német Ferenc azt is 

elmondta, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt visznek. Szerinte az elkövetőnek segítője 

is lehetett, mert az ilyen autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. 

Sajtóinformációk szerint a II. kerületi, Medve utcai CIB Bank előtt parkoló kocsit a Brinks nevű 

biztonsági cég alkalmazottja lopta el, amikor társa bement a fiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt. 

Ezután a járművel egy Donáti utcai garázsba ment, onnan pedig - a pénzzel együtt - egy CPV-151 

rendszámú, fehér Volkswagen Passattal elhajtott. A férfi ellen tegnap európai elfogatóparancsot 

adott ki a bíróság. MH-összeállítás // Hír küldése ismerősnek | Cikk nyomtatása | Hozzászólások ( 0 )    
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Európai elfogatóparancsot adtak ki a kifosztott pénzszállító autó sofőrje ellen - Európai 
elfogatóparancsot adtak ki a kifosztott pénzszállító autó sofőrje ellen 
 

Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság az ellen a férfi ellen, aki a gyanú szerint szerdán ellopta 

az őrzésére bízott pénzszállítmányt. A pénzszállító autó sofőrje az MTI Hírcentrum értesülése szerint 

több mint egymilliárd forinttal, az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmánnyal menekült el. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) péntek este az MTI-vel azt közölte: kezdeményezésükre a 

bíróság az európai elfogatóparancs kibocsátását elrendelte, a nemzetközi elfogatóparancsra 

vonatkozó kezdeményezés elbírálása pedig folyamatban van. A BRFK csütörtök reggel azt tudatta az 

MTI-vel, hogy az eddigi adatok szerint a pénzszállító autó sofőrje lopta el a pénzt az I. kerületi Donáti 

utcában szerda este megtalált járműből, ezért sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adtak ki a 

férfi ellen. A rendőrség tájékoztatása szerint a 37 éves Lőrincz Róbert szerdán 16 óra 45 perc körül a 

munkavégzéséhez használt, általa vezetett gépkocsit a II. kerületi Medve utcából eltulajdonította, az 

I. kerületi Donáti utcába hajtott, majd a járműben lévő pénzt elvitte. A bűncselekmény elkövetése 

után a férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű, CPV-151 forgalmi rendszámú, Volkswagen Passat 

típusú személygépkocsival távozott a helyszínről. Az MTI úgy tudja, a férfi szerda délután a gépkocsit 

http://www.magyarhirlap.hu/kronika/lorincz_robert_a_penzszallito_aki_mindent_vitt.html
http://automenedzser.hu/auto_hirek/2011/12/3/Europai_elfogatoparancsot_adtak_ki_a_kifosz_QOP4M2
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akkor lopta el a Medve utcából, amikor a társa bement egy bankfiókba, hogy átvegye a 

pénzszállítmányt; ő ekkor a járművel a Donáti utcai teremgarázsba hajtott, magához vette a 

járműben lévő pénzt, majd egy autóval elhajtott. Az MTI információja szerint mindezt az utca 

térfigyelő kamerái rögzítették. Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője a nyomozás érdekeire 

hivatkozva pénteken sem kívánt az MTI-nek nyilatkozni arról, hogy a sofőr a saját kocsijával vagy egy 

lopott autóval menekült el, és arról sem adott tájékoztatást, hogy a járműben mennyi pénz lehetett. 

A hadnagy arról sem kívánt beszélni, van-e a rendőrségnek arra utaló adata, hogy a biztonsági őr 

esetleg külföldre szökött, s Lőrincz Róbertnek a rablás során lehettek-e társai. Német Ferenc, a 

vagyonvédelmi szakmai kamara országos szervezetének elnöke pénteken az MTI érdeklődésére azt 

mondta, feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt 

csak a sofőrülésből lehet működtetni. Tisztelt felhasználó! Komment írásához regisztráció szükséges. 

Ha korábban regisztrált már az oldalunkon, akkor lépjen be, ha nem, akkor pár perc alatt 

regisztrálhatja magát. Újdonság, hogy már a Facebook közreműködésével is kommentelheti a 

legérdekesebb cikkeket. 
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Maffiózók üldözik a milliárdos pénzrablót - Borsonline.hu 
 

2011.12.03. 06:15 Háromféleképp alakulhat az 1,2 milliárddal menekülő Lőrincz Róbert sorsa. A férfi 

talán már nincs is az élők sorában, társai megszabadultak a körözési fotóról felismerhető "gyenge 

láncszemtől". Róbert raklapnyi pénzzel menekül. A férfi a szabadságát és az életét is kockára tette 

Fotó: MTI Mázsányi pénzköteg Ha húszezres bankókból tevődik össze, akkor az 1,2 milliárd forint 

súlya körülbelül 100 kilogramm. A több mint 52 ezer bankjegy egymás mellé rendezve egy 8 

kilométeres "pénzösvényt" alkotna. Bár a hazai kriminalisztika történetének legnagyobb zsákmányát 

tudhatja magáénak Lőrincz Róbert, a Brink s sofőrje nem ünnepelhet. - Kicsiny az esélye arra, hogy 

elrejtőzzön a világban és zavartalanul élvezze a gazdagságot - vélekedett Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. - Eddig valamennyi esetben, amikor 

belső ember volt az elkövető, a rendőrség elfogta a tettest. Persze nagy szerencse folytán 

megmenekülhet, de a pénze nem tart örökké, egy körözött bűnöző számára körülbelül százszor 

többe kerülnek a mindennapok, mint egy átlagembernek. A harmadik lehetőség, hogy társai Lőrincz 

Róbert életére törnek. Ő az egyetlen ember a társaságból, akit a kiadott körözési kép miatt bárki 

felismerhet. Ekkora összeg már a legjobb barátokat is egymás ellen fordíthatja - tette hozzá Német, 

aki biztos benne, hogy társak segítették Lőrinczet akciójában. Az elnök szerint ugyanis egy 

zsiliprendszerrel ellátott páncélautót egyedül lehetetlen kipakolni. - Fizikális képtelenség, hogy valaki 

egyszerre működtesse a vezetőtérben lévő ajtónyitó gombokat és a raktérben elhelyezett zsákokat is 

mozgassa. Tovább rontja Lőrincz kilátásait, hogy egyes hírek szerint az alvilág is nagy erőkkel keresi 

őt, természetesen a szabad prédává vált vagyon reményében. Bár a Borsnak egy szemtanú is azt 

állította, hogy Lőrinczet társ segítette, a rendőrség hivatalosan továbbra is csak a pénzszállító cég 

alkalmazottját keresi. A BRFK szóvivője kora este közölte, hogy a férfi ellen európai elfogatóparancsot 

http://www.borsonline.hu/news.php?maffiozok-uldozik-a-milliardos-penzrablot&op&hid=50091
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adott ki a bíróság, a nemzetközi elfogásra tett javaslatot viszont nem látta szükségesnek. Bár a Bors a 

Brink stől és a pénzeszsákokat kiadó CIB Banktól is érdeklődött a bűncselekmény körülményeiről, 

választ egyik helyről sem kaptunk. Ám megtudtuk: a lopott pénz útja aligha követhető. A papírpénzek 

sorozatszámát csak az új bankjegyek kibocsátásakor jegyzik fel. Amikor a központi bankból kisebb 

fiókokba vagy készpénzfeldolgozóba szállítanak, akkor nem készül nyilvántartás a szállításra szánt 

bankjegyek sorozatszámáról. Ráadásul zsákos szállítás esetében a bankjegyeket megfestő patronokat 

sem alkalmazzák. M. S. Szóljon hozzá a cikkhez! Kapcsolódó anyagok: Egymilliárddal menekül a 

megbízható vagyonőr Tweet //  
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"Jó munkát végzett" Az 1,2 milliárdot sikkasztó sofőr múltját dicsérték 
 

2011.12.03. 09:50 "Jó munkát végzett" Az 1,2 milliárdot sikkasztó sofőr múltját dicsérték Sajtóhírek 

szerint 1 milliárd 200 millió forint lehetett abban a pénzszállító autóban, amit egy I. kerületi 

garázsban találtak meg a rendőrök - üresen. A pénzt a sofőr vitte el, a rendőrök még mindig keresik. 

Egy bankbiztonsági szakember szerint a szállított bankjegyeknek csak egyedi azonosítóik vannak, de 

nincsenek megjelölve, vagy más módon nyilvántartva. Szerda este egy pénzszállító autó egyik őre 

bement a bankfiókba, hogy átvegye a pénzszállítmányt, a társa viszont ekkor beletaposott a gázba: a 

Donáti utcába hajtott egy teremgarázsba, ahol már várta egy autó. Valószínűleg több társa segített a 

zsákok átpakolásában, majd elhajtottak. Azóta sem találják a sofőrt. "Továbbra is keressük ezt az 

autót. Természetesen a rendőrség központi telefonszámain, a 107-es, és a 112-es számon, valamint a 

honlapunkon feltüntetett közvetlen vonalon is bárki, a névtelensége megőrzése mellett bejelentést 

tehet" - közölte Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője. Egyelőre nem tudják, hol lehet a 37 éves 

Lőrincz Róbert. A pénzszállító ellen sikkasztás miatt országos elfogatóparancsot adott ki a rendőrség. 

A menekülést az utcai térfigyelő kamerák is rögzítették. Úgy tudni, 1,2 milliárd forinttal oldott 

kereket, és ennek egyharmada állítólag valuta. Egy bankbiztonsági szakember azt mondja: a 

bankjegyeknek egyedi azonosítóik vannak, de nincsenek megjelölve, vagy más módon nyilvántartva. 

De a pénzhez - a zsilipes rendszer miatt is - szinte lehetetlen hozzáférni. Van azonban más, biztosabb 

technológia is. "Van olyan elektronikus rendszer, ami egy tintapatront ürít ki, ha illetéktelen 

személyek megpróbálnak hozzáférni a pénzhez, és így olyan módon jelölik a bankjegyeket, hogy azok 

forgalomképtelenné válnak" - mondta az ATV Híradónak Jakab Péter bankbiztonsági szakember. Az 

elkötött autóban azonban valószínűleg nem ez a rendszer volt. A Vagyonvédelmi Kamara elnöke 

szerint csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak biztonsági őrként, és a fegyveres 

pénzszállítókat további ellenőrzéseknek is alá vetik. Német Ferenc szerint a körözött pénzszállító-

sofőrre korábban nem volt panasz. "A kamarai tagsága rendezett volt, tehát ez az ember mindent 

rendezetten, következetesen csinált végig. Jó munkát végzett. A kamarai nyilvántartás szerint 

elmondhatjuk, hogy tisztességes munkát végzett, panaszok nem voltak rá, etikai eljárás nem volt 

ellene, kifogással nem élt senki" - mondta az ATV-nek a Vagyonvédelmi Kamara elnöke. A szakember 

hozzátette: biztos, hogy a sofőr készült az akcióra, és segítője is lehetett. A pénzszállító autók raktere 

http://atv.hu/belfold/20111202_1_2_milliardot_sikkasztott_a_szakember_szerint_ki_lehetett_volna_szurni
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zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Végh József kriminálpszichológus azt mondta: ő 

maga korábban két cégnek is dolgozott, ahol pszichológiai vizsgálaton estek át a jelentkezők. 

"Időszakosan a régieket is felül kellett vizsgálni, de, ahogy a gazdasági helyzet romlott, nyilván 

igyekeztek pénzt megtakarítani, és most már ezeket a vizsgálatokat kezdik abbahagyni, nem 

végeztetik el" - vélekedett az ATV-nek a szakember. Úgy véli, ha évente végeznének ilyen vizsgálatot, 

akkor ki lehetett volna szűrni a férfit. Lőrincz Róbert tavaly nyár óta dolgozott a cégnél, de csak pár 

hónapja vezethette a páncélautót. Az ATV szerint a BRINKS alkalmazottja lehetett a férfi, de ott 

azonnal letették a telefont. atv.hu  
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Pénzszállítóautó rablás - hogyan kerüljük el? 
 

Pénzszállítóautó rablás - hogyan kerüljük el? Csak feddhetetlen múltú emberek dolgozhatnak 

biztonsági őrként, és a fegyveres pénzszállítókat további ellenőrzések alá vetik; a rendőrség 

egyébként mindig elfogta a belső tolvajokat - hirdetés hirdetés megjelentetés közölte Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke 

pénteken az MTI érdeklődésére. A szakember annak kapcsán beszélt erről, hogy az MTI Hírcentrum 

információi szerint több mint egymilliárd forint, vagyis az eddigi legnagyobb magyarországi zsákmány 

lehet annál a sofőrnél, aki a gyanú szerint szerda délután Budapesten ellopta az általa vezetett 

pénzszállító autót, majd az abban lévő készpénzzel ismeretlen helyre távozott. Német Ferenc közölte: 

vagyonvédelmi cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal rendelkezőket alkalmazhatnak, ami azt 

jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe ütköző 

cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi 

vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. 

Kitért arra is, hogy feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere 

zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azzal kapcsolatban, hogy egyes információk szerint 

több mint egymilliárd forint volt az autóban, azt mondta, hogy a pénzszállító autók biztosítva vannak, 

a limithatár pedig függ - többek között - az autók típusától, illetve a szállítási körülményektől. Van 

"járdalimit" is, ami a helyi körülményekhez való igazodást jelenti, azt, hogy a pénzszállító dobozban 

legfeljebb mennyi pénz lehet. Ez nagyban függ a szállítás körülményeitől, például attól, hogy a 

helyszínen van-e térfigyelő kamera, van-e fegyver a szállítónál, festékpatronos-e a pénzszállító doboz. 

Német Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a pénzszállítók sosem tudják, mennyi pénzt szállítanak, ezer 

forintos bankjegyek vannak-e a zsákban, vagy ötszáz eurósok. Szólt arról is, hogy a műholdas 

helymeghatározóval felszerelt pénzszállító autók csak előre kijelölt útvonalon közlekedhetnek. Ezt a 

központból folyamatosan ellenőrzik, és eltérés esetén azonnal intézkednek. Ez történhetett most is. 

A kamara elnöke reményét fejezte ki, hogy a rendőrség elfogja az elkövetőt. Eddig, ha belső ember, 

azaz a cég által ismert elkövető lopott, előbb-utóbb mindig rendőrkézre került - mondta Német 

Ferenc. Forrás: Profitline.hu  

 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29426
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Médium: Népszava 

Cím:  Már külföldön is körözik a sikkasztó pénzszállítót 
 

Európai elfogatóparancsot adott ki a bíróság tegnap a BRFK kezdeményezésére az ellen a sofőr ellen, 

aki szerda délután a fővárosban ellopta az általa vezetett pénzszállító autót az abban lévő, az MTV 

Híradója szerint mintegy 1,2 milliárd forintnyi készpénzzel. Lőrincz Róbert az eddigi legnagyobb 

magyarországi zsákmánnyal menekült el. A 37 éves férfi akkor lopta el a kocsit a Medve utcából, 

amikor társa bement a CIB bankfi ókjába, hogy átvegye a pénzszállítmányt. A sofőr azonban egy, az I. 

kerületi Donáti utcában lévő teremgarázsba hajtott, ahol magához vette a pénzt, majd egy fehér VW 

Passattal onnan elhajtott. Az utca térfi gyelői szerint két férfi várta a vagyonőrt, aki ellen a rendőrség 

sikkasztás miatt indított eljárást. Sajtóhírek szerint a férfi tavaly nyáron került a pénzszállító céghez. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezetének elnöke szerint eddig, ha belső ember, azaz a cég által ismert elkövető lopott, mindig 

rendőrkézre került. Lőrincznek feltehetően segítője lehetett, mert – mint mondta – a pénzszállító 

autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Azonban hangsúlyozta: a sofőrök 

sosem tudják, mennyi pénzt visznek, milyen valutákat. 
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Dátum: 2011-12-05 07:42:03  

Portál: Magyar Hírlap.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK Magyar Hírlap 

 

2011-12-05 Külföldre szökhetett a pénzkísérő Egyelőre nem tudni, hogy a csaknem 1,2 milliárd forint 

értékű zsákmánnyal kereket oldott Lőrincz Róbertnek voltak-e társai // Nemzetközi 

elfogatóparancsot adott ki a bíróság Lőrincz Róbert ellen, aki csaknem 1,2 milliárd forintot vitt el 

szerdán egy pénzszállító autóból. A férfi menekülésre használt kocsiját szombaton találták meg a 

rendőrök a repülőtérre vezető út mellett. A bíróság elrendelte a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

(BRFK) által korábban indítványozott nemzetközi elfogatóparancsot Lőrincz Róbert ellen, aki múlt 

szerdán délután, a fővárosban egy pénzszállító autóból ellopta az őrzésére bízott 1,2 milliárd forint 

értékű pénzszállítmányt, s a zsákmánnyal elmenekült - közölte tegnap a BRFK. A rendőrség gyanúja 

szerint a 37 éves monorierdői pénzkísérő ellopta munkáltatója páncélkocsiját - amelyet ő vezetett - a 

II. kerületi Medve utcából, amíg társa egy újabb pénzszállítmányért bement az ottani bankfiókba, 

majd egy I. kerületi Donáti utcai mélygarázsba hajtott, ahol a járműben lévő 1,2 milliárd értékű 

valutát és forintot rejtő zsákokat kipakolta a kocsiból, és szolgálati fegyverét hátrahagyva elmenekült 

a zsákmánnyal. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a Brink s nevű biztonsági 

cégnél dolgozott, ezt a cég azonban sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. A mélygarázsból a 

férfi egy 1992-es évjáratú, fehér színű Volkswagen Passattal távozott, amelyet a rendőrök szombaton 

találtak meg a IX. kerületben, az Üllői út és a Csárdás köz sarkán, nem messze a repülőtérre vezető 

úttól, a tízemeletes házak tövében. Azt, hogy az autó mióta állhatott ott, a környéken lakók sem 

tudták megmondani. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke az MTI Hírcentrumnak úgy nyilatkozott: feltehetően segítője 

lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, azt csak a sofőrülésből lehet 

működtetni. Erről Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője csak annyit mondott: egyelőre Lőrincz 

Róbertet körözik, a rendőrség gazdaságvédelmi főosztályának vagyon elleni csoportja sikkasztással 

gyanúsítja. Apáthy Melinda // Hír küldése ismerősnek | Cikk nyomtatása | Hozzászólások ( 0 )    

 

 

Dátum: 2011-12-05 18:21:44  

Portál: HírTV.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK Bangladesi modell, magyar módra 

 

Hirdetés Adás: 2011. december 5. hétfő 20.05 2011. december 5. hétfő 23.05 2011. december 6. 

kedd 8.05 Közösködés Közös európai pénzügyi szabályozás, költségvetési unió. 300 forint alatt az 

euró. A stúdióban Barcza György pénzügyi elemző. Tanulópénz Megbukott a szegények bankja. 

Bangladesi modell, magyar módra. A részletekről Polgár Andrást, a Polgár Alapítvány alapítóját 

kérdezzük. Mesterkulcs Köd előtte, köd utána. 1,2 milliárd forintos zsákmánnyal menekül a sofőr. 

Vendégünk Németh Ferenc, a Személyi Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara elnöke.  

 

http://www.magyarhirlap.hu/kronika/kulfoldre_szokhetett_a_penzkisero.html
http://mno.hu/hirtv/bangladesi-modell-magyar-modra-1035858
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Mesterkulcs 
 

Köd előtte, köd utána. 1,2 milliárd forintos zsákmánnyal menekül a sofőr. Vendégünk Németh 

Ferenc, a Személyi Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara elnöke.  

 

 

Dátum: 2011-12-05 

Médium:  

Magyar Hírlap 
Cím:  

Külföldre szökhetett a pénzkísérő 
 

Egyelőre nem tudni, hogy a csaknem 1,2 milliárd forint értékű zsákmánnyal kereket oldott Lőrincz 

Róbertnek voltak-e társai 

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Lőrincz Róbert ellen, aki csaknem 1,2 milliárd 

forintot vitt el szerdán egy pénzszállító autóból. A férfi menekülésre használt kocsiját szombaton 

találták meg a rendőrök a repülőtérre vezető út mellett. A bíróság elrendelte a Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) által korábban indítványozott nemzetközi elfogatóparancsot Lőrincz Róbert 

ellen, aki múlt szerdán délután, a fővárosban egy pénzszállító autóból ellopta az őrzésére bízott 1,2 

milliárd forint értékű pénzszállítmányt, s a zsákmánnyal elmenekült – közölte tegnap a BRFK. A 

rendőrség gyanúja szerint a 37 éves monorierdői pénzkísérő el lopta munkáltatója páncélkocsiját – 

amelyet ő vezetett – a II. kerületi Medve utcából, amíg társa egy újabb pénzszállítmányért bement az 

ottani bankfiókba, majd egy I. kerületi Donáti utcai mélygarázsba hajtott, ahol a járműben lévő 1,2 

milliárd értékű valutát és forintot rejtő zsákokat kipakolta a kocsiból, és szolgálati fegyverét 

hátrahagyva elmenekült a zsákmánnyal. Az MTI Hírcentrum információi szerint a menekülő sofőr a 

Brink’s nevű biztonsági cégnél dolgozott, ezt a cég azonban sem megerősíteni, sem cáfolni nem 

kívánta. A mélygarázsból a férfi egy 1992- es évjáratú, fehér színű Volkswagen Passattal távozott, 

amelyet a rendőrök szombaton találtak meg a IX. kerületben, az Üllői út és a Csárdás köz sarkán, nem 

messze a repülőtérre vezető úttól, a tízemeletes házak tövében. Azt, hogy az autó mióta állhatott ott, 

a környéken lakók sem tudták megmondani. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke az MTI Hírcentrumnak úgy 

nyilatkozott: feltehetően segítője lehetett az elkövetőnek, mert a pénzszállító autók raktere zsilipes, 

azt csak a sofőrülésből lehet működtetni. Erről Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője csak annyit 

mondott: egyelőre Lőrincz Róbertet körözik, a rendőrség gazdaságvédelmi főosztályának vagyon 

elleni csoportja sikkasztással gyanúsítja. 

 

http://mno.hu/rajatszas/mesterkulcs-1035935
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Dátum: 2011-12-06 10:41:49  

Portál:  

MNO 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Valamelyik szomszédos országban bujkál a pénzszállító-rabló? 
 

Valamelyik szomszédos országban bujkálhat az a pénzszállítóautó-sofőr, aki ellopta a rábízott több 

mint egymilliárd forintot múlt szerdán. Hirdetés Német Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara elnöke a Hír TV Rájátszás című műsorában azt mondta: a pénzt 

legkönnyebben egy közeli országban tudja devizára váltani. A férfi kocsiját egyébként, amivel 

elmenekült, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében találták meg a rendőrök. "Kimegy 

Szlovákiába, és aztán onnét akár segítőkkel le is tudja váltani a forintot naponta devizaváltóknál, 

tehát azért nem megy messzire, amíg forint van" - fogalmazott Német Ferenc. A 37 éves Lőrincz 

Róbert ellen vasárnap nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki . Címkék rablás , pénzszállító , Lőrincz 

Róbert 

 

 

Dátum: 2011-12-06  

Portál:  

HírTV.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Híradó 21 
 

Valamelyik szomszédos országban bujkálhat az a pénzszállítóautó-sofőr, aki ellopta a rábízott több 

mint egymilliárd forintot múlt szerdán. Hirdetés Német Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara elnöke a Hír TV Rájátszás című műsorában azt mondta: a pénzt 

legkönnyebben egy közeli országban tudja devizára váltani. A férfi kocsiját egyébként, amivel 

elmenekült, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében találták meg a rendőrök. "Kimegy 

Szlovákiába, és aztán onnét akár segítőkkel le is tudja váltani a forintot naponta devizaváltóknál, 

tehát azért nem megy messzire, amíg forint van" - fogalmazott Német Ferenc. 

 

 

Dátum: 2011-12-06 18:19:35  

Portál:  

Securifocus.hu 
Link az eredeti oldalra: LINK 

Valamelyik szomszédos országban bujkál a pénzszállítórabló? 
 

Valamelyik szomszédos országban bujkál a pénzszállítórabló? Valamelyik szomszédos országban 

bujkálhat az a pénzszállítóautó-sofőr, aki ellopta a rábízott több mint egymilliárd forintot múlt 

http://mno.hu/ahirtvhirei/valamelyik-szomszedos-orszagban-bujkal-a-penzszallito-rablo-1036002
http://mno.hu/rajatszas/mesterkulcs-1035935
http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29454
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szerdán. hirdetés hirdetés megjelentetés Német Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara elnöke a Hír TV Rájátszás című műsorában azt mondta: a pénzt 

legkönnyebben egy közeli országban tudja devizára váltani. A férfi kocsiját egyébként, amivel 

elmenekült, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében találták meg a rendőrök. "Kimegy 

Szlovákiába, és aztán onnét akár segítőkkel le is tudja váltani a forintot naponta devizaváltóknál, 

tehát azért nem megy messzire, amíg forint van" - fogalmazott Német Ferenc. A 37 éves Lőrincz 

Róbert ellen vasárnap nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Forrás : mno  

 

 

Dátum: 2011-12-06 21:05:19  

Portál:  
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Gyorshír: elfogták a több mint egymilliárdot ellopó férfi bűntársát 
 

Elfogták a pénzszállító-autó kifosztásával gyanúsított férfi egyik bűntársát - értesült kedden az egyik 

kereskedelmi televízió. Hirdetés A TV2 úgy tudja, hogy a jármű sofőrjének, aki ellen azóta nemzetközi 

elfogatóparancsot adtak ki, több bűntársa is volt, őket a térfigyelő kamerák felvételei alapján 

azonosították. A televízió információja szerint nem a pénzszállító sofőrjét, hanem annak egyik 

segítőjét fogták el a rendőrök. Mint ismert , a bíróság elrendelte a BRFK által korábban indítványozott 

nemzetközi elfogatóparancsot Lőrincz Róbert ellen, aki a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 

2011. november 30-án 16 óra 45 perc körüli időben a munkavégzése során használt és általa vezetett 

gépkocsit a munkaideje alatt a Budapest II., Medve utcából eltulajdonította és azzal a Budapest I., 

Donáti utcába hajtott. A gépkocsiból a benne lévő készpénzt eltulajdonította, majd - a gépkocsit a 

helyszínen hagyva - ismeretlen helyre távozott. A Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi 

főosztály vagyonvédelmi osztálya sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 

rendelte el Lőrincz Róbert körözését. Valamelyik szomszédos országban bujkálhat az a 

pénzszállítóautó-sofőr, aki ellopta a rábízott több mint egymilliárd forintot múlt szerdán. Német 

Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara elnöke a Hír TV Rájátszás című 

műsorában azt mondta: a pénzt legkönnyebben egy közeli országban tudja devizára váltani. A férfi 

kocsiját egyébként, amivel elmenekült, a Ferihegyi repülőtérre vezető út közelében találták meg a 

rendőrök. "Kimegy Szlovákiába, és aztán onnét akár segítőkkel le is tudja váltani a forintot naponta 

devizaváltóknál, tehát azért nem megy messzire, amíg forint van" - fogalmazott Német Ferenc. 

Címkék rablás , BRFK 

 

 

Dátum: 2011-12-06 23:57:50  
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Elfogták a több mint egymilliárdot ellopó férfi bűntársát? 
 

Elfogták a pénzszállító autó kifosztásával gyanúsított férfi egyik bűntársát - értesült kedden az egyik 

kereskedelmi televízió. A Budapesti Rendőr-főkapitányság nem erősítette meg a sajtóértesülést. 

http://mno.hu/belfold/gyorshir-elfogtak-a-tobb-mint-egymilliardot-ellopo-ferfi-buntarsat-1036153
http://mno.hu/belfold/elfogtak-a-tobb-mint-egymilliardot-ellopo-ferfi-buntarsat-1036153
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Hirdetés A TV2 úgy tudja, hogy a jármű sofőrjének, aki ellen azóta nemzetközi elfogatóparancsot 

adtak ki, több bűntársa is volt, őket a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították. A televízió 

információja szerint nem a pénzszállító sofőrjét, hanem annak egyik segítőjét fogták el a rendőrök. A 

BRFK a csatorna információit nem erősítette meg. Mint ismert , a bíróság elrendelte a BRFK által 

korábban indítványozott nemzetközi elfogatóparancsot Lőrincz Róbert ellen, aki a jelenleg 

rendelkezésre álló adatok szerint 2011. november 30-án 16 óra 45 perc körüli időben a 

munkavégzése során használt és általa vezetett gépkocsit a munkaideje alatt a Budapest II., Medve 

utcából eltulajdonította és azzal a Budapest I., Donáti utcába hajtott. A gépkocsiból a benne lévő 

készpénzt eltulajdonította, majd - a gépkocsit a helyszínen hagyva - ismeretlen helyre távozott. A 

Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi főosztály vagyonvédelmi osztálya sikkasztás 

bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelte el Lőrincz Róbert körözését. Valamelyik 

szomszédos országban bujkálhat az a pénzszállítóautó-sofőr, aki ellopta a rábízott több mint 

egymilliárd forintot múlt szerdán. Német Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Kamara elnöke a Hír TV Rájátszás című műsorában azt mondta: a pénzt legkönnyebben egy közeli 

országban tudja devizára váltani. A férfi kocsiját egyébként, amivel elmenekült, a Ferihegyi 

repülőtérre vezető út közelében találták meg a rendőrök. "Kimegy Szlovákiába, és aztán onnét akár 

segítőkkel le is tudja váltani a forintot naponta devizaváltóknál, tehát azért nem megy messzire, amíg 

forint van" - fogalmazott Német Ferenc. Címkék rablás , pénzszállító , BRFK 
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Úgy tudjuk, elfogták annak a pénzszállító sofőrnek a bűntársát, aki múlt héten 1 milliárd 200 millió 

forintot lopott el a pénszállító autóval együtt. Információink szerint több bűntársa is volt, a térfigyelő 

kamerák alapján azonosították őket. A rendőrség nem erősítette meg a Tények információit. A 

Vagyonvédelmi Kamara elnöke szerint kevés az esély rá, hogy a pénzszállító sofőr alaposan, előre 

kitervelte a lopást és a bújkálást. 
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Múlt hét szerdán Budapesten a 2. kerületi Medve utcából eltűnt egy pénzszállító páncélautó benne 

több mint egy milliárd forintnyi valutával. A sofőrt azóta sem találják, élettársát és annak gyermekét 

azonban napok óta zaklatják – a nyomozók és újságírók egyaránt. Német Ferenc szakértő a 

Mokkában elmondta, hogy minden vagyonőr előéletet feltérképezik, úgynevezett fedhetetlenségi 

vizsgálatnak kell megfelelniük az őröknek. 

  

http://tv2.hu/tenyek/video/megvan-az-egyik-rablo-tenyek-riport
http://tv2.hu/mokka/video/rekordosszeggel-lepett-meg-az-elkoveto
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Védtelenül viszik a pénzt 
 

Nincsen egységes követelményrendszer arra, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy 

pénzszállító autónak ma Magyarországon, mint ahogyan az is estleges, hogy melyik szállítmányt látják 

el a pár ezer forintba kerülő festékpatronnal. A bankok viszont gyakran eltitkolják, hogy mekkora 

pénzzel lettek megrövidítve. A múlt héten egy pénzszállító autó sofőrje, L. Róbert egyszerűen 

elhajtott az általa vezetett autóval és az abban lévő készpénzzel együtt a I. kerületi, Medve utcai 

bankfiók elől. A 37 éves férfit és bűntársát, V. Pétert azóta elfogták , a rendőrség különösen nagy 

értékű sikkasztással gyanúsítja őket. _ Novemberben pedig annak a háromfős csoportnak a két 

tagját  fogták el , akik tíz hónap alatt hat postahivatalhoz érkező pénzszállító megtámadásával 

nagyjából 100 millió forintot zsákmányoltak. Magyarországon a három nagy pénzszállító cég mellett 

csak néhány kisebb társaság működik, de így is nagyjából 500 pénzszállító jármű gyűjti össze naponta 

a pénzt a bakfiókoktól, takarékszövetkezetektől és postáktól. Ezeknek a járműveknek nagyjából csak 

a harmada van felszerelve a legkorszerűbb technikai eszközökkel, a többi kevésbé korszerű, vagy 

eredetileg nem is pénzszállításra kitalált furgon. Az utóbbi átalakítása, utólagos páncélozása, a 

golyóálló üveg felszerelése nagyjából 5-10 millió forintból kijön. Az egyszerűen ellopott pénzszállító 

Fotó: Lakatos Peter A komolyabb vállalatok viszont már kimondottan páncél pénzszállítókat 

vásárolnak, ezek ára azonban tízszerese a kiszuperált járműveknek. Az 50-100 millió forintba kerülő, 

legmodernebb páncélautók műholdas nyomkövetővel, rádió- és mobiltelefonnal ellátottak, az ajtók 

elektronikusan és mechanikusan is zárhatók. Nem jelentene nagy tételt A legegyszerűbb védelmi 

eszköz a festékpatronos rendszer alkalmazása lenne. Ennek a legmodernebb változata a pénzkazetták 

markolatába épített gomb segítségével védi a vagyonőrt egy utcai támadás ellen: ha a pénzintézet és 

az autó között lopják ki a táskát a pénzszállító kezéből, nemcsak az automatikusan beinduló festék 

színezi el a pénzt, hanem a táska füstcsíkot is ereszt, amely így láthatóvá teszi, hogy merre menekül 

az elkövető. // Hogy a szállítmányok hány százaléka van ellátva festékpatronos rendszerrel, nem 

tudni. Ám nemhogy a legmodernebb, de a legolcsóbbnak tűnő változat sem található meg minden 

pénzszállítónál.  "A festékpatronok nem kerülnek sokba, pár ezer forintos tételt jelentenek, azonban 

az már a pénzszállító cég felelőssége és belső szabályzata dönti el, hogy melyik pénzkazettát látják el 

ilyen biztonsági eszközzel. Ez nem a bank dolga, ők csak zsákolják a pénzt" - mondta el az Indexnek 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) Országos 

Szervezetének elnöke. A múlt heti pénzszállító lopás elkövetői egyebek között azért járhattak sikerrel, 

mert a védelem nem volt a legmodernebb: a pénzt valószínűleg nem festékpatronos rendszerrel 

ellátott, úgynevezett intelligens dobozokban szállították. Ezek a dobozok, mivel komoly informatikai-

felügyeletei rendszerhez vannak kötve, több száz millió forintba kerülnek, nagy beruházást igényel a 

pénzszállítóknak. Ráadásul a biztosítók az ilyen szállítási módokat a biztosítási díjakban sem ismerik 

http://index.hu/x?rh_belfold=http://index.hu/belfold/2011/12/07/penzszallitok/
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el, így a díj sem lesz alacsonyabb, ha az intelligens dobozos megoldást alkalmaznak. A rendszer 

viszont teljesen biztonságos, még páncélautót sem igényel, ugyanis fizikailag képtelenség hozzájutni 

a doboz tartalmához, ráadásul ha az előre beprogramozott szállítási útvonalról letérnek vele, azonnal 

megsemmisülnek a bankjegyek, fejtette ki lapunknak Jakab Péter, a Bankszövetség biztonsági 

szakértője. 2011. április 1. A nagytarcsai postahivatal előtt két fegyveres, csuklyás megtámadta és 

elvette a pénzszállítótól a szállítmányt. Fotó: Mihádák Zoltán L. Róbert a Brink s alkalmazottja volt. 

Megkerestük az ügyben érintett céget, hogy megtudjuk, náluk mennyire bevett a festékpatronos 

technika használata, azonban a vállalat elzárkózott bármiféle információ adásától. Azonban a 

festékpatronos megoldás sem teljesen biztonságos. Ha a festék felrobban, általában a bankjegyek kis 

százaléka így is sértetlen marad. De hogy az összeg mekkora hányada válik használhatatlanná, az 

attól is függ, hogy milyen szorosan vannak kötegelve a papírpénzek. Azonban még ezeknél is 

előfordulhat, hogy a szélük, sarkuk festékpöttyös lesz, amit ha bankban akar az elkövető beváltani, 

rögtön észrevesznek. Sosem tudják, csak érzik A vagyonőrök azonban sosem tudják meg, hogy milyen 

valuta és mekkora összegben van a pénzszállító zsákban, kazettában, legfeljebb súlyra tudják 

megsaccolni, hogy mennyi bankjegyet cipelnek, ugyanis pénzintézetben már a lezárt, öntapadós 

nylon vagy plombával ellátott vászon zsákban kapják meg a pénzt, amit ezután a pénzkazettába, -

táskába tesz az őr, és így viszi ki a kocsihoz. Bicske, 2009. szeptember 18. Rendőrök helyszínelnek az 

M1-es autópálya 35-ös kilométerénél, ahol hajnalban fegyveresek megpróbáltak kirabolni egy 

pénzszállító autót, majd sorozatlövővel rálőttek a helyszínre érkező rendőrökre. A támadók zsákmány 

nélkül menekültek el a helyszínről. Fotó: E. Várkonyi Péter A szállítók útvonala előre megtervezett. A 

jeladóval ellátott járműveknél amennyiben az autó letér a kijelölt útról, a rendszer egyből jelzi a 

központnak. Egyes páncélautók belsejében olyan trezor található, amelybe ha a pénzszállító beteszi a 

pénzkazettát, kinyitni már csak a központi pénzfeldolgozóban lehet. Nagy összegek szállításánál 

általában zsilipes rendszerű autókat használnak: a kocsi raktere megosztott, a páncélajtó becsukása 

után nyitható ki a belső raktér, a külső ajtót pedig csak a vezetőfülkéből lehet irányítani. De még a 

legkorszerűbb rendszereket is sikerült kicselezni, ugyanis ilyen páncélautót lovasítottak meg a múlt 

héten. A megállapodáson múlik a biztonság A rekordrablás egyik elkövetője egyedül tartózkodott a 

pénzszállító autóban, ami felvet bizonyos szabálytalanságokat. A vagyonőrök általában párosával 

járnak, amíg az egyikük bemegy a pénzért a fiókba, addig a másik - aki egyben az autó vezetője is -, a 

járműben, járó motor mellett várja társát. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy három ember is 

kíséri a pénz útját. Ha nagyobb távolságról és összegről van szó, kísérőautó is követi a pénzszállítót. A 

fenti esetben azonban valószínű, hogy szabálytalanság történt, ugyanis a pénz- és értékszállítás 

szabályai szerint ekkora összeg szállításához három pénzszállító alkalmazott szükséges. A bankok 

általában olyan pénzszállítóval szerződnek, amely mögött megfelelő biztosítási vagy anyagi fedezet 

áll. "A pénzszállító cégek és a velük szerződő biztosítótársaságok egyedi megállapodásán múlik 

csupán, hogy egyszerre mekkora összeget szállíthat a cég, ehhez milyen felszereltségűnek kell lennie 

az autónak, milyen biztonságtechnikai eszközöket kell használni a szállításnál. Ezt a biztonsági 

fokozatokat, az úgynevezett a járdalimitet a biztosító szabja meg" - mondta a vagyonvédelmi kamara 

elnöke. Mór után elgondolkodtak A bankszakmában a biztonsági rendszerek megerősítése a móri 

mészárlás után merült fel. Az elképzeléseket a bankok le is egyeztették, amelyek aztán gazdasági 

okokra hivatkozva végül a fiókba került. Ennek okát a vagyonvédelmi kamara elnöke abban látja, 

hogy a beruházások költségesebbek lettek volna, mint azok az összegek, amelyeket az esetleges 

rablások során elvisznek a bankrablók, azaz egyszerűen nem érte volna meg. A nagyobb bankfiókok 
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meggondolták magukat, és mégis kiépítették ezt a biztonsági rendszert. Korszerűbb kamerákat 

szereltek fel, a trezorokat időzárral látták el, limitet vezettek be, hogy egyszerre mennyi pénz lehet a 

pénztárosnál, mindenhol fegyveres biztonsági őröket alkalmaznak, és egyúttal a belső szabályozást is 

megszigorították, aminek során rendszeresen átvilágítják a kollégákat és a pénzszállítás módját. A 

takarékszövetkezetek és a posta azonban nem vezette be ezeket a jogi és technikai elemeket. 

Székesfehérvár, 2009. szeptember 18. Sorozatlövések ütötte sérülések egy pénzszállító autó 

szélvédőjén Fotó: E. Várkonyi Péter A Magyar Postánál rákérdeztünk, hogy a pénzszállítás és az abban 

feladatokat ellátó munkatársak biztonságával, védelmével kapcsolatban milyen intézkedéseket 

vezettek be az elmúlt években, azonban a nemzetközi gyakorlatra hivatkozva, nem kívántak 

nyilatkozni. Csak a büntetlen előélet számít A képzettséget tekintve a vagyonőrökkel szemben 

minimális az elvárás. Egy 300-350 órás biztonsági őr-tanfolyam elvégzése után a vagyonvédelmi 

cégek csak feddhetetlenségi bizonyítvánnyal és kamarai tagsággal rendelkezőket alkalmazhatnak, 

ami azt jelenti, a rendőrség megvizsgálja, hogy az illető követett-e az elmúlt 15-20 évben törvénybe 

ütköző cselekményt. Ha a biztonsági őrből fegyveres pénzszállító lesz, akkor ezt a feddhetetlenségi 

vizsgálatot megismétlik, továbbá a pénzszállító cégek is rendszeresen ellenőrzik az illető környezetét. 

Ha valakiről kiderül például, hogy bolti lopást követett el, azonnal bevonják az engedélyét, és kizárják 

a kamarából. Egy neve elhallgatását kérő, vagyonvédelemmel foglalkozó vállalat biztonsági igazgatója 

szerint a pénzszállítók kirablásának sikere elsősorban nem a technikai felszereltség hiányán vagy a 

korszerűtlenségén, hanem az emberi tényezőn múlik, ugyanis a pénzintézetek és -szállítók ellen 

elkövetett bűncselekmények döntő hányadában egy belsős ember is közreműködik. Ezért különféle 

belső ellenőrzési technikákkal ők is gyakran átvizsgálják a munkatársakat. Vérszemet kaphatnak A 

rekord nagyságúnak kikiáltott 1,2 milliárd forintos zsákmány azonban korántsem biztos, hogy valóban 

a legnagyobb összeg, amit Magyarországon valaha zsákmányoltak. A pénzintézetek ugyanis nem 

szívesen árulják el, hogy egy-egy bank vagy pénzszállító kirablásánál mekkora összeggel lettek 

megrövidítve, hiszen félnek attól, hogy a potenciális rablók vérszemet kaphatnak a sikeresen elrabolt 

összegek hallatán. Tokaj, 2007. március 27. Vérnyomok annak a pénzszállító autónak az oldalán, 

amiben egy pénzkísérő meghalt, amikor kirabolták Borsod-Abaúj-Zemplénben, Tokaj térségében. 

Fotó: Vajda János A korábbi éveket összehasonlítva 2011 kivételesen nyugodt év volt: 2010-ben 

országosan 30 bankfiók és 8 pénzszállító-rablás történt. 2009-ben például 39 ilyen bűncselekmény 

történt országszerte. Az ATM-ek elleni támadások száma pedig lényegében a nullára csökkent, ami 

annak köszönhető, hogy az automaták ötödét festékpatronokkal látták el.   Pénzintézetek ellen 

elkövetett rablások száma. 
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Minden idők legnagyobb zsákmányával, 1,2 milliárd forinttal lépett meg az a sofőr, aki a múlt héten 

ellopta az általa vezetett pénzszállító autót. Lőrincz Róbert, a Brink's biztonsági cég munkatársa a II. 

kerület Medve utcai CIB Bank elől vitte el a gépkocsit, amíg társa bement az épületbe. A CIB Banknál 

nem tudtak válaszolni lapunk kérdésére, hogy miért volt ilyen sok pénz az autóban, A bankok külön 

szerződésben rögzítik a pénz szállítás feltételeit - mondja Német Ferenc, a Személy, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, az autókat pedig a pénz- szállító cégek biztosítják. 
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Elit szakma a pénzszállítás 
 

Magyarország - A pénzszállító munkakörben dolgozó biztonságiak követik el a legkevesebb visszaélést 

Magyarországon a kamaraelnök szerint. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamarának 103 ezer aktív tagja van. A felvétel szigorítását egyelőre nem tervezik. Munkatársunktól - 

Délmagyarország napilap - 2011.12.14. 08:54 Mintegy 1 milliárd 141 millió forintnak megfelelő valuta 

hiányzik abból a pénzből, amit november végén lopott el egy pénzszállítással foglalkozó cég sofőrje 

Budapesten. A 37 éves L. Róbert és 2 társa azóta feladta magát: a férfi mosolygott, néha még 

nevetett is, amikor bilincsben végigvitték a rendőrök a bírósági folyosón. Nem tett vallomást, és a 

lopott 1,2 milliárdból is csak 59 milliót találtak meg. Sikkasztásért 5-10 év börtönt kaphatnak a 

tettesek, és ha letöltik a büntetést, utána már nem lehet őket újra ugyanezért megbüntetni. Elvben 

akár elővehetik a pénzt, és elkölthetik. Német Ferenc , a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke lapunk kérdésére elmondta: a pénz a jog szerint akkor is a 

tulajdonosé lesz, ha csak évek múlva kerül elő. A konkrét esettel kapcsolatban megjegyezte: nem 

biztos, hogy a börtönbüntetés letöltése után még marad belőle valami. Hallott már olyanról, hogy 

egy bűncselekményből elásott pénz évek múltán megpenészedve és szétrohadva került elő. - 6-8 évig 

a börtönben sem lennék szívesen a helyében, hiszen biztos lesznek olyan társak ott, akik "szívesen 

vigyáznának" az ellopott pénzre, és előbb szabadulnak a férfinál - vélekedett a szegedi szakember. A 

kamarába való felvétel szigorítását nem tervezik. Németh Ferenc szerint nem biztos, hogy az eldugott 

pénz "megvárja" a tolvajt. Fotó: Karnok Csaba - Minden dolgozóra rábíznak bizonyos dolgokat a 

munkaadói. A pénzszállítás ugyan különösen bizalmi állás, de nem állíthatunk a jövőben még egy őrt 

mindenki mellé. A kamara 130 ezer tagot számol, amiből 103 ezren aktívan dolgoznak 3700 

biztonsági cégnél. Az utakon 500 pénzszállító autó fut mintegy 5000 fős személyzettel. Ez egy elit 

szakma: itt történt a legkevesebb visszaélés az elmúlt években - magyarázta a kamaraelnök. Német 

Ferenc az elmúlt 5 évben két olyan esetre emlékezett, amit pénzszállítók követtek el: egyszer 600 

milliónak, a másik ügyben még ennél is kevesebb pénznek tűnt nyoma. A biztonsági emberekkel 

kapcsolatban a kamarához beérkezett leggyakoribb panasztípusok: az éjszakában működő "kidobók" 

durvasága, az áruházakban dolgozók csúnya beszéde és a biztonságiak által elkövetett kis értékű 

lopások. A panaszokat minden esetben kivizsgálják: az írásbeli figyelmeztetésen át a pénzbüntetésen 

keresztül a kizárásig terjedhet a szankció. A kamarába való felvételnek szigorú szabályai vannak: le 

kell vizsgázni fegyvertartásból, pszichológiai teszten kell túlesni, és mindennek alapja a teljesen 

feddhetetlen előélet. Cikk megosztása Ossza meg ismerőseivel Facebook Twitter Iwiw E-mail  
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Elit szakma a pénzszállítás  
 

Magyarország - A pénzszállító munkakörben dolgozó biztonságiak követik el a legkevesebb visszaélést 

Magyarországon a kamaraelnök szerint. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamarának 103 ezer aktív tagja van. A felvétel szigorítását egyelőre nem tervezik. Munkatársunktól - 

Délmagyarország napilap - 2011.12.14. 08:54 Mintegy 1 milliárd 141 millió forintnak megfelelő valuta 

hiányzik abból a pénzből, amit november végén lopott el egy pénzszállítással foglalkozó cég sofőrje 

Budapesten. A 37 éves L. Róbert és 2 társa azóta feladta magát: a férfi mosolygott, néha még 

nevetett is, amikor bilincsben végigvitték a rendőrök a bírósági folyosón. Nem tett vallomást, és a 

lopott 1,2 milliárdból is csak 59 milliót találtak meg. Sikkasztásért 5-10 év börtönt kaphatnak a 

tettesek, és ha letöltik a büntetést, utána már nem lehet őket újra ugyanezért megbüntetni. Elvben 

akár elővehetik a pénzt, és elkölthetik. Német Ferenc , a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke lapunk kérdésére elmondta: a pénz a jog szerint akkor is a 

tulajdonosé lesz, ha csak évek múlva kerül elő. A konkrét esettel kapcsolatban megjegyezte: nem 

biztos, hogy a börtönbüntetés letöltése után még marad belőle valami. Hallott már olyanról, hogy 

egy bűncselekményből elásott pénz évek múltán megpenészedve és szétrohadva került elő. - 6-8 évig 

a börtönben sem lennék szívesen a helyében, hiszen biztos lesznek olyan társak ott, akik "szívesen 

vigyáznának" az ellopott pénzre, és előbb szabadulnak a férfinál - vélekedett a szegedi szakember. A 

kamarába való felvétel szigorítását nem tervezik. Németh Ferenc szerint nem biztos, hogy az eldugott 

pénz "megvárja" a tolvajt. Fotó: Karnok Csaba - Minden dolgozóra rábíznak bizonyos dolgokat a 

munkaadói. A pénzszállítás ugyan különösen bizalmi állás, de nem állíthatunk a jövőben még egy őrt 

mindenki mellé. A kamara 130 ezer tagot számol, amiből 103 ezren aktívan dolgoznak 3700 

biztonsági cégnél. Az utakon 500 pénzszállító autó fut mintegy 5000 fős személyzettel. Ez egy elit 

szakma: itt történt a legkevesebb visszaélés az elmúlt években - magyarázta a kamaraelnök. Német 

Ferenc az elmúlt 5 évben két olyan esetre emlékezett, amit pénzszállítók követtek el: egyszer 600 

milliónak, a másik ügyben még ennél is kevesebb pénznek tűnt nyoma. A biztonsági emberekkel 

kapcsolatban a kamarához beérkezett leggyakoribb panasztípusok: az éjszakában működő "kidobók" 

durvasága, az áruházakban dolgozók csúnya beszéde és a biztonságiak által elkövetett kis értékű 

lopások. A panaszokat minden esetben kivizsgálják: az írásbeli figyelmeztetésen át a pénzbüntetésen 

keresztül a kizárásig terjedhet a szankció. A kamarába való felvételnek szigorú szabályai vannak: le 

kell vizsgázni fegyvertartásból, pszichológiai teszten kell túlesni, és mindennek alapja a teljesen 

feddhetetlen előélet.  
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Elit szakma a pénzszállítás 
 

Elit szakma a pénzszállítás Magyarország - A pénzszállító munkakörben dolgozó biztonságiak követik 

el a legkevesebb visszaélést Magyarországon a kamaraelnök szerint. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamarának 103 ezer aktív tagja van. hirdetés hirdetés megjelentetés A 

felvétel szigorítását egyelőre nem tervezik. Mintegy 1 milliárd 141 millió forintnak megfelelő valuta 

hiányzik abból a pénzből, amit november végén lopott el egy pénzszállítással foglalkozó cég sofőrje 

Budapesten. A 37 éves L. Róbert és 2 társa azóta feladta magát: a férfi mosolygott, néha még 

nevetett is, amikor bilincsben végigvitték a rendőrök a bírósági folyosón. Nem tett vallomást, és a 

lopott 1,2 milliárdból is csak 59 milliót találtak meg. Sikkasztásért 5-10 év börtönt kaphatnak a 

tettesek, és ha letöltik a büntetést, utána már nem lehet őket újra ugyanezért megbüntetni. Elvben 

akár elővehetik a pénzt, és elkölthetik. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke lapunk kérdésére elmondta: a pénz a jog szerint akkor is a 

tulajdonosé lesz, ha csak évek múlva kerül elő. A konkrét esettel kapcsolatban megjegyezte: nem 

biztos, hogy a börtönbüntetés letöltése után még marad belőle valami. Hallott már olyanról, hogy 

egy bűncselekményből elásott pénz évek múltán megpenészedve és szétrohadva került elő. - 6-8 évig 

a börtönben sem lennék szívesen a helyében, hiszen biztos lesznek olyan társak ott, akik "szívesen 

vigyáznának" az ellopott pénzre, és előbb szabadulnak a férfinál - vélekedett a szegedi szakember. A 

kamarába való felvétel szigorítását nem tervezik. - Minden dolgozóra rábíznak bizonyos dolgokat a 

munkaadói. A pénzszállítás ugyan különösen bizalmi állás, de nem állíthatunk a jövőben még egy őrt 

mindenki mellé. A kamara 130 ezer tagot számol, amiből 103 ezren aktívan dolgoznak 3700 

biztonsági cégnél. Az utakon 500 pénzszállító autó fut mintegy 5000 fős személyzettel. Ez egy elit 

szakma: itt történt a legkevesebb visszaélés az elmúlt években - magyarázta a kamaraelnök. Német 

Ferenc az elmúlt 5 évben két olyan esetre emlékezett, amit pénzszállítók követtek el: egyszer 600 

milliónak, a másik ügyben még ennél is kevesebb pénznek tűnt nyoma. A biztonsági emberekkel 

kapcsolatban a kamarához beérkezett leggyakoribb panasztípusok: az éjszakában működő "kidobók" 

durvasága, az áruházakban dolgozók csúnya beszéde és a biztonságiak által elkövetett kis értékű 

lopások. A panaszokat minden esetben kivizsgálják: az írásbeli figyelmeztetésen át a pénzbüntetésen 

keresztül a kizárásig terjedhet a szankció. A kamarába való felvételnek szigorú szabályai vannak: le 

kell vizsgázni fegyvertartásból, pszichológiai teszten kell túlesni, és mindennek alapja a teljesen 

feddhetetlen előélet. Forrás: www.delmagyar.hu  
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KÖZLEMÉNY! Tisztelt kolleginák, kollégák! Mivel az elmúlt hetek folyamán nagyon sok kérdés és téves 

szóbeszéd merült fel a 2012.01.01.–től hatályba lépő Vagyonvédelmi tv.-l kapcsolatban így szeretnék 

egy pár dolgot tisztázni. Az új Vv. Tv. a munkavállaló szempontjából két dolog van ami FONTOS 

VÁLTOZÁS! A mindenkit érintő "kötelező kamarai tagság" eltörlése, ami nem vagylagos! hanem 

törvényi szinten nem lehet kötelezővé tenni, illetve a kamarai tagsági igazolvány léte. NEM LEHET 

EGY ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK A FELTÉTELE! Ha valaki ilyen kifogással találkozik, akkor keresse meg a 

szakszervezet területi szervezetét és jelentse ott, mert ez sérti az esélyegyenlőség alapelvét, tehát 

bűncselekmény! A volt és a mostani kamarai tisztségviselők előszeretettel állítanak valótlan dolgokat 

ezzel kapcsolatban, mert féltik a kis + jövedelmüket+ területi befolyásukat, ez alatt azt értem, hogy a 

tv. úgy rendelkezik, hogyha területi lebontásban nincs meg a minimum 200 fő tagsági állomány, 

akkor nem alakulhat meg a területi kamara, hanem az a rész az országos kamara alá fog tartozni. Ha 

az oktatásra hivatkoznak, akkor tudni kell, hogy a kamarának az új tv. sem ad jogszabályi lehetőséget 

az oktatásra, csak azt határozza meg, hogy az egyébként is erre jogszabályi feltételekkel rendelkező 

kamarai tisztségviselő a vizsgáztatásban részt vehet, nem rendelhet el KÖTELEZŐ JELLEGEL 

továbbképzést általánosságában. A kamarai alapszabály, amit 2012. 03 31. –ig kell újra írniuk, csak az 

önként vállalt kamarai tagokra róhat ki "kötelezettségeket" a nem kamarai tagokra ezek a szabályok 

nem érvényesek. A másik fontos változás az alvállalkozói szabályok megváltozása! Ez a következő 

képen módosul : a fővállalkozó a MEGBÍZÓ ÍRÁSOS ENGEDÉLYÉVEL csak egyetlen egy alvállalkozóval 

köthet teljesítési szerződést, ennek a teljesítés helyén is meg kell jelennie, tehát a szerződésnek a 

szolgálati helyen is ott kell lennie, nem lehet olyan érvekkel élni, hogy a "kisfőnök most vitte be a 

központba" mert ennek súlyos következményei lehetnek. Ha azt mondják, hogy valaki legyen egyéni 

vállalkozó mert csak abban az esetben hajlandóak foglakoztatni, akkor azt a tanácsot tudom adni 

mindenkinek, hogy ne menjen bele egy ilyen kihívásba, mert a vállalási ár az egyéni vállalkozóknál 

ugyanannyi mint a fővállalkozónál és azt nem adják meg senkinek. Az adóterhek a járulék terhek 

ugyanúgy érintik az egyéni vállalkozókat, mint minden egyéb vállalkozást. Csak javasolni tudom 

ezeket, de több éves tapasztalatom azt mutatja, hogy ilyen esetekben mindig a tájékozatlan 

"munkavállaló jár rosszul és ráadásul még a szakszervezet sem tud segíteni, hiszen nem 

munkavállalóról szól a dolog hanem vállalkozásról ami nem munkaügyi, hanem polgárjogi ügy. 

Minden kollégát arra kérek, hogy gondolkodjon el a leírtakon mielőtt bármiként is dönt. 2011-12-13 

MDDSZ országos elnöksége nevében Kiadó: Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 

(MDDSZ)------------------------------------------------------------------- Kérjük előfizetőinket, hogy az Országos 

Sajtószolgálat anyagait minden esetben OS jelzéssel használják fel. Az MTI szó szerint, minden 

változtatás nélkül továbbítja az OS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a 

közleményben jelzett közlő a felelős. (c) Copyright MTI Nonprofit Zrt. 
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Tóth Attila az SZVMSZK biztonságtechnikai alelnöke nyilatkozott a kamerás megfigyelések általános 

szabályaival kapcsolatban és a moszkvai rendőrség megfigyeléseivel kapcsolatban. (29:31) 
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Tisztulásra várva 
 

Visszaszorítaná az állam a fekete foglalkoztatást a vagyonvédelmi piacon, megrendelőként azonban 

gyakran maga sem fizeti meg tisztességesen a szolgáltatást. A kormányzat-közeli megrendeléseket 

közben letarolta a Civil Biztonsági Szolgálat. Hetek óta lázban tartja az országot a pénzszállító autóból 

ellopott 1,2 milliárd forint sorsa, hiszen hiába fogták el az elkövetőket, az összeg nagy része még 

lapzártánkkor is hiányzott. Az eset nem vet jó fényt a pénzszállítással foglalkozó cégekre, pedig még 

ez a magyar biztonsági piac leginkább rendben lévő szegmense. A károsult cég, a Brink's Hungaria 

Pénz- és Értékszállítási Zrt. például nemzetközi standardokon alapuló kiválasztási rendszert 

működtet, száz jelentkezőből legfeljebb öten felelnek meg a követelményeknek. 

Őrző-védő a Szigeten. A rendezvénybiztosítás jól jövedelmez.  

Akármerre nézünk a hazai biztonsági piacon, csak kaotikusabb területeket látunk. Igaz, jövőre 

alaposan átrendeződhet, és részben kifehéredhet a vagyonvédelmi ágazat. Ennek egyik oka, hogy 

január 1-jével életbe lép az a törvénymódosítás, miszerint a megbízást elnyert fővállalkozó egy 

teljesítéshez csak egyetlen alvállalkozót alkalmazhat. Így elvileg nem lehet majd az alvállalkozói lánc 

végén eltüntetni a járulékokat, az adót és a közterheket nem fizetve feketén foglalkoztatni a 

munkavállalókat. A törvénymódosítás egyik hiányossága azonban - vélik az ágazat prominensei -, 

hogy megengedi a munkaerő-közvetítők alkalmazását, ezek nem számítanak majd alvállalkozónak. 

FEKETE STATISZTIKA 

Szükség is lenne a megtisztulásra. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség adatai 

szerint 2011 első kilenc hónapjának ellenőrzései alapján átrendeződött a hazai fekete 

foglalkoztatottság ágazati megoszlása: az építőipar helyett már a személy- és vagyonvédelem számít 

a legproblémásabbnak. 

Ezt maguk az érintettek sem tagadják. Birtalan Géza, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SZVMSZK) Pest megyei elnöke szerint a vagyonvédelmi szakma valóban az egyik 

legfertőzöttebb terület. A fekete foglalkoztatás kiszolgáltatottá teszi a dolgozókat, akik 

nyugdíjjogosultságot sem szereznek. Megítélése szerint a jelenség fő okai az alvállalkozói láncolatok. 

,,A fővállalkozó által elvállalt feladatot ténylegesen a sokadik alvállalkozó teljesíti, eközben az amúgy 

is nyomott vállalási ár elolvad, a vagyonőr kifizetésére már alig marad valami, a fizetésképtelen 

alvállalkozók alvállalkozói eltűnnek, más lép a helyükre, az emberek sokszor azt sem tudják, ki 

foglalkoztatja őket" - festi le a helyzetet Birtalan Géza. Hozzáteszi, az ismert multinacionális cégeknél 

dolgozóknak - a jelentős létszám miatt - megvan az az előnyük, hogy szakszervezetet hozhatnak létre, 

kollektív szerződést köthetnek. Ezeknél a vállalatoknál nagyobb a valószínűsége, hogy szabályos 

munkaszerződéssel, bejelentve foglalkoztatják az embereket, akik meg is kapják a fizetésüket. Persze 

itt sem kizárt teljesen a túlfoglalkoztatás vagy éppen a bérpótlékok lefaragása. 

http://www.figyelo.hu/hetilap/20111214/tisztulasra_varva/
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CIVIL FÖLÉNY 

A jelentősebb ágazati szereplők közül egyébként legfeljebb fél tucat a külföldi tulajdonú cég. Ugyanis 

a tisztán magyar tulajdonosi körrel rendelkező, szakmailag magasan kvalifikált cégek térnyerésé vel 

több multi távozott a magyar piacról. A maradók, mint a például a G4S vagy a Brink's pedig a magyar 

környezethez, a nyomott árakhoz kénytelenek igazodni. 

Az alvállalkozói láncok tiltása mellett további változás az ágazatban, hogy a vagyonvédelmi törvény 

módosítása nyomán január elsejétől megszűnik a kötelező kamarai tagság. A Figyelő információi 

szerint eddig több mint 12 ezren döntöttek úgy, hogy ennek ellenére a kamara tagjai maradnak. 

Az egyértelmű, hogy túl sok az ágazatban működő 3400 vállalkozás. Ezek közül legfeljebb 150-200 

indulhatna komoly tenderen fővállalkozóként. A becslések szerint összességében 1000-1200 

milliárdos piac ráadásul bizonyos értelemben szűkül. Az MSZP-kormányok idején az állami 

megrendelések javát élvező In-Kal Security Kft. mellett sok nagyobb cég is megbízásokhoz jutott 

fővállalkozóként. A kormányváltás óta azonban a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. szinte 

egyeduralkodóvá vált az objektumvédelemmel, értékmegőrzéssel, értékszállí tással kapcsolatos 

állami megrendelések terén. 

A szakma sok képviselője szerint Pintér Sándor belügyminiszter korábbi vállalkozása nem fordít 

különösebb figyelmet arra, hogy alvállalkozói fizetik-e a közterheket a tényleges munkát elvégző 

vagyonőrök után, illetve, hogy ezek az őrök megfelelnek-e a minimális szakmai elvárásoknak. 

Mondják, arra sem figyelnek, hogyan lesz az általuk vállalt 650-1200 forintos órabérből a lánc végén 

400 forint. 

Az ágazat számokban 

A vagyonvédelem a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tíz legjövedelmezőbb üzletág közé 

tartozik, ráadásul az első hatban található az épületüzemeltetés, amely magában foglalja az 

objektumvédelmet is. Az ágazatban a szakmai kamara adatai szerint 2011 novemberében 134 ezer 

regisztrált munkavállalót tartottak számon, beleértve a társas vállalkozásokat, a vagyonőri 

igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat is. Az aktívak száma 102-105 

ezer, ennyien állítják, hogy nap, mint nap ilyen munkát végeznek. Ebből 1500-1600 fő 

magánnyomozó, néhány száz a technikai őrzésvédelemmel foglalkozók száma, a többiek vagyonőrök. 

BIZALMI SZOLGÁLTATÁS 

Árnyalja a piaci szereplők által felvázolt képet, hogy a Civil állami megrendelései egy részét már a 

kormányváltás előtt is magáénak tudhatta. ,,A biztonsági piac jelenlegi nehéz helyzetében nem 

feltétlenül szerencsés, ha a résztvevők újságcikkekben üzengetnek egymásnak, mi nem tesszük ezt, 

mindamellett visszautasítjuk ezeket a vádakat" - mondja Kántor Tibor, a Civil cégcsoport elnöke. 

Hozzáteszi, mindenki számára elérhetőek a nyertes tendereikben szereplő összegek, amelyekből 

korrekt módon kifizethetők a közterhek. Hangsúlyozza, mindenki ismeri munkatársaik 

felkészültségét, ők maguk rendszeresen ellenőrzik alvállalkozóikat, és nemrégiben fejeződött be egy 

átfogó adóhivatali ellenőrzés a cégcsoportnál. 

Az In-Kal Security ügyvezetője, ifjabb Lasz György elismeri, a vagyonvédelem bizalmi szolgáltatás. A 

biztonsági emberek látnak, hallanak, tudnak bizonyos dolgokról, ezért mindenki szeretné a saját 

embereit látni ebben a feladatkörben. Ha az In-Kal az MSZP rendezvényein tűnt fel, akkor eszerint 

ítélik meg, hatalmi váltásnál elveszti a korábbi bizalmi pozíciót. Az szinte természetes, hogy a 

kormányváltás óriási átrendeződést hoz, ezen nem megsértődni kell, hanem tudomásul venni - 

vélekedik az állami megrendeléseik elvesztéséről. Az ágazat azért nem ennyire békés közeg, nem 
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titok, hogy vannak cégek, ahol a vezetők egymást is megfigyeltetik, lehallgatják. Nem kivétel ez alól a 

biztonsági szféra sem. 

LENYOMOTT ÓRABÉREK 

A Civil megítélésétől független probléma, hogy az állam hosszú évek óta 500-600 forintos óradíjak 

mellett ír alá szerződéseket őrző-védő cégekkel, belekényszerítve azokat olyan lehetetlen helyzetbe, 

ahonnan csak csalással van kiút. Je llemző példa: 2003-ban az adóhivatal tenderét 10 éves ártartással 

nyerte meg az Escort Védelmi Szolgálat Kft. (ma már más a neve). Az akkor valamennyire 

elfogadhatónak tartott ár ma 30 százalékkal marad el a kamarai ajánlott ártól. Éppen annál a 

hatóságnál, amelynek az a dolga, hogy tűzzel-vassal irtsa az adómegkerülő trükköket. 

Futballmeccs biztosítása. A váratlan helyzetekre is fel kell készülni. 

A körbetartozás, késedelmes fizetés és a túlfoglalkoztatás mellett jelen pillanatban a vagyonőrök 

nyomott órabére az üzletág egyik leginkább neuralgikus pontja. Ha valaki belelapoz a kamara 

Biztonság című lapjának ez év szeptemberi számába, arról értesülhet, hogy nem városi legenda a 250 

forintos vagyonőri órabér. Arról is olvashat, hogy 400 forintos órabérért a 24 órás szolgálatban a 

biztonsági őröknek épületbontást is kell végezniük, éjszaka pedig ruhaváltás nélkül őrzik a területet. A 

bontásra ítélt épületben, vagyis a munkaterületen nincs se víz, se villany, a munkaköri leírásban pedig 

természetesen nem szerepel a bontási tevékenység. 

Az is meglehetősen érdekes, hogy a Nemzeti Színház csupán 630 forintos személyenkénti órabért 

fizet az objektum őrzéséért a pályázaton kiválasztott cégnek. Van ennél persze rosszabb is, sok 

területen a 450-500 forintos órabér az általános. ,,Holott a kamara ajánlott vállalási ára a 

vagyonőrökre 930 forint" - közölte a Figyelővel Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke. És ebben még 

nincsenek is benne a munkavégzéshez szükséges eszközök költségei, a fegyverviseléssel kapcsolatos 

pluszkiadások, valamint a munkaerő adminisztrálásával összefüggő költségek. 

,,A hazai biztonsági piacon 1200 forint alatt nem lehet megfelelő színvonalú, ráadásul hasznot hozó 

munkát elvégezni. Különösen igaz ez a bankbiztonsági területre" - szögezi le Fialka György, a 

Budapest Bank bankbiztonsági vezetője, a magánbiztonság területén a piac 60 százalékát lefedő, a 

megrendelői oldal vezetőit tömörítő Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke. Az egyesület 

tagjai egyöntetűen a szakmai kamara ajánlott ára feletti összeget adnak a megbízottaknak. A Figyelő 

információi szerint ez az összeg 1100 és 1300 forint között mozog. Úgy tűnik tehát, az 1200 forint a 

lélektani határ, míg az optimális ár 1400 forint lenne, amiből már a munkát profi szinten ellátó 

biztonsági őr is megfelelő összeget vihetne haza, ki lehetne fizetni a közterheke t, és még a munkát 

elvállaló cég kasszájában is maradna. 

Sólyom László testőreivel. A személyvédelem a drágább szolgáltatások közé tartozik. 

A biztonsági piac nem csak objektumvédelemből áll. A piaci szereplők szerint egyértelműen a 

rendezvénybiztosítás a legjövedelmezőbb üzletág, de a további területek - például a 

személyvédelem, magánnyomozás, pénzszállítás és -feldolgozás, birtokvédelem - is speciális 

szaktudást igényelnek, így drágábbak, nagyobb árrést bírnak el. 

KÜLÖNLEGES KÉRÉSEK 

Négyszáz forintos órabérért nem is lehet olyan profi testőröket kapni, akik képesek végrehajtani azt a 

feladatot, amivel például Podoski Gábort bízták meg. A Köztársasági Őrezred korábbi vezető tisztje, 

az etyeki Korda Stúdió és Filmpark egykori személy-és vagyonvédelmi igazgatója milliárdos vagyonnal 

rendelkező fiatalemberek budapesti programját biztosította. Egy dúsgazdag svájci férfi 

legénybúcsúját tartotta nálunk, amiben egy vacsora szerepelt, utána diszkó és hajnalban a Piaf 
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meglátogatása. A 21 fős - cégtulajdonosokból, hercegekből, multimilliárdos üzletemberekből álló - 

társasá g védelmét nyolcan látták el, a megbízási díj az efféle munkáknál szokásos 5-10 ezer forintos 

óránkénti összeg felső határához volt közelebb. 

Kiszorult a szervezett bűnözés 

A rendszerváltással jelentős részben kivonult az állam a vagyonvédelemből, magánbiztonság szinte 

nem létezett, az igény pedig hatalmas volt. A keletkezett űrt részben a gyengén felszerelt és 

szaktudás híján lévő polgárőrök töltötték ki, illetve fokozatosan gazdasági vállalkozások jöttek létre. 

Azonnal felbukkant a külhoni szervezett bűnözés is, valamint a hazai alvilág, részben az éjszakai 

élethez köthető biztonsági feladatok ellátására. A bűnözők hatalmas szeletet igyekeztek kihasítani az 

iparág egészéből. A szabályozási igény nyomán született meg előbb az 1995-ös kormányrendelet, 

majd az 1998-as vagyonvédelmi törvény. A törvényi előírások és a rendvédelmi intézkedések 1998 

végére kiszorították a piacról az idegen ajkú bűnözőket. ,,Az azt követő néhány évben a 

vagyonvédelmi piac, a megrendelők és a szakma képviselői egyaránt felismerték - magyarázza Német 

Ferenc, a szakmai kamara elnöke -, hogy a bűnözőkkel tartósan együttműködni nem lehet. Ezzel az 

ezredforduló utáni első évekre teljesen megtisztult a piac." 

Az éppen most 20 éves In-Kal Security piacvezető a személyvédelemben és rendezvénybiztosításban. 

Ellátta többek között a dalai láma és Bill Gates védelmét, biztosítja a Szigetet. Kadhafi egyik fiát 5 

millió forintért védték 24 órán keresztül. Akadt arra is példa, hogy a hozzánk érkező híresség bérelt 

villáját fegyveresen kellett őrizniük, páncélautóval kísérték a programjaira. Dolgoztak számos 

alkalommal külföldön, így Németországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Hollandiában, 

Ausztriában. Ifjabb Lasz György ügyvezető szerint a filmekben látható testőrfeladatokra ma már 

itthon nincs igény, arra sincs példa, hogy a legjelentősebb hazai üzletemberek kiemelt személy- és 

élőerős objektumvédelmet kérjenek. Akadnak persze 24 órás őrségek és van csúcstechnológiával 

megoldott biztonságtechnikai védelem, de talán, ha tíz hazai milliárdos védi így magát, illetve inkább 

a családja nyugalmát. 

Az ügyvezető úgy véli, a magyar vagyonbiztonsági piac alaposan ,,szét van csúszva". Ugyanis 

miközben jelentősen nő a vagyon elleni bűncselekmények száma, addig a vállalkozásoknak egyre 

kevesebb pénzük van arra, hogy megfelelő biztonsági cégeket alkalmazzanak. A szakmaiság helyett 

egyre inkább az ár számít, szinte kivétel nélkül mindenki az olcsóbb szolgáltatást választja. Az 

alvállalkozó láncok megszűnése elvileg árfelhajtó hatással járna, de ifjabb Lasz György tapasztalata 

szerint a mai állapotok közepette ez nem tud érvényesülni. 

A hazai könnyűzenei koncertek legtöbbjét a Valton-Sec Kft. biztosítja, a legnagyobb bevételi forrásuk 

a rendezvénybiztosítás, e területen az elsők között tartják számon a céget. Ők vigyázták a rendet idén 

George Michael, Tom Jones, Britney Spears koncertjén, és védték a világsztárokat, korábban 

dolgoztak a Rolling Stones vagy például Madonna hazai fellépésén. Varga Lajos ügyvezető állítja, a 

vagyonvédelemben általános az alulképzettség. Ma egy alapképzés után - iskolai végzettségtől, 

pszichológiai állapottól függetlenül - bárki végigjárhatja a szakmát a személybiztosítástól az 

objektumos vagyonőrzésen át a pénzszállításig. 

Holott az ezekhez szükséges tudást ennyi idő alatt képtelenség elsajátítani, ezért munkatársaikat ők 

maguk oktatják és képzik ki. Olykor különleges kérések teljesítésére is készen kell állniuk. Eros 

Ramazotti például a stábjával focizni kívánt a Puskás Ferenc stadionban, úgy, hogy a rajongók és a 

bulvárlapok fotósai ne zavarják őket. Focizott is. Paul McCartney azt találta ki, hogy szeretne a 

Margit-szigeten kerékpározni. ,,A saját és kollégám kerékpárjával tekertünk a szállodához. A garázson 
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keresztül hajtottunk ki egy lesötétített mikrobuszban, amiben Paul felvett egy kerékpáros szerelést 

meg egy baseball sapkát, majd békésen bringázott a saját testőrével néhány kört, anélkül, hogy bárki 

felismerte volna" - meséli Varga Lajos. 

NULLSZALDÓS PÉNZSZÁLLÍTÁS 

A birtokvédelem szintén a drágább műfajok közé tartozik. Horváth Zoltán, a budapesti 

szórakozóhelyek portaszolgálat ellátásában, illetve a birtokvédelmi ügyekben piacvezető HoriZone 

Információs és Biztonsági Iroda Kft. tulajdonosa kiemeli: az a legfontosabb kérdés, hogyan lehet úgy 

birtokba kerülni és kiszorítani az ellenérdekű felet, hogy ne kövessenek el bűncselekményt. Erre csak 

fizikailag jól felkészült, a rendőrségi intézkedéseket ismerő, jogi tudással felvértezett és őrzési-

védelmi tapasztalatokkal rendelkező munkatársak képesek. A pénzszállítás és -feldolgozás területén a 

nagy befektetési igény miatt viszonylag kevés cég mozog. Önmagában a szállítás ráadásul 

majdhogynem veszteséges, profitot a feldolgozás, a bankjegyek válogatása, rendezése, ellenőrzése 

hoz. 

_ 

Rendőrségi alapokon 

Rengeteg a probléma az ágazatban, de a szaktudás hiánya nem tartozik ezek közé Magyarországon - 

állítja határozottan Varju Lajos biztonsági szakértő. Hiszen a hazai cégek menedzsmentje, beleértve 

őt magát is, a szakmai tudás alapját a rendőrségnél, a különböző titkosszolgálatoknál szerezte meg. 

Ám nem csak a szakmához kell érteni, hanem az üzlethez is. ,,Kiderült, hogy a magánbiztonság óriási 

biznisz, a szakmai szempontok hirtelen átváltoztak üzleti megfontolásokká, és ettől a ponttól csomó 

jó szakemberből gátlástalan gazember lett. Saját individuumából fakadóan, illetve azok pénzével 

indulva, akik előéletük miatt nem jelenhettek meg a legális üzleti életben." 
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Tisztulásra várva 
 

Visszaszorítaná az állam a fekete foglalkoztatást a vagyonvédelmi piacon, megrendelőként azonban 

gyakran maga sem fizeti meg tisztességesen a szolgáltatást. A kormányzat-közeli megrendeléseket 

közben letarolta a Civil Biztonsági Szolgálat. Hetek óta lázban tartja az országot a pénzszállító autóból 

ellopott 1,2 milliárd forint sorsa, hiszen hiába fogták el az elkövetőket, az összeg nagy része még 

lapzártánkkor is hiányzott. Az eset nem vet jó fényt a pénzszállítással foglalkozó cégekre, pedig még 

ez a magyar biztonsági piac leginkább rendben lévő szegmense. A károsult cég, a Brink's Hungaria 

Pénz- és Értékszállítási Zrt. például nemzetközi standardokon alapuló kiválasztási rendszert 

működtet, száz jelentkezőből legfeljebb öten felelnek meg a követelményeknek. 

Őrző-védő a Szigeten. A rendezvénybiztosítás jól jövedelmez.  

Akármerre nézünk a hazai biztonsági piacon, csak kaotikusabb területeket látunk. Igaz, jövőre 

alaposan átrendeződhet, és részben kifehéredhet a vagyonvédelmi ágazat. Ennek egyik oka, hogy 

január 1-jével életbe lép az a törvénymódosítás, miszerint a megbízást elnyert fővállalkozó egy 

teljesítéshez csak egyetlen alvállalkozót alkalmazhat. Így elvileg nem lehet majd az alvállalkozói lánc 
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végén eltüntetni a járulékokat, az adót és a közterheket nem fizetve feketén foglalkoztatni a 

munkavállalókat. A törvénymódosítás egyik hiányossága azonban - vélik az ágazat prominensei -, 

hogy megengedi a munkaerő-közvetítők alkalmazását, ezek nem számítanak majd alvállalkozónak. 

FEKETE STATISZTIKA 

Szükség is lenne a megtisztulásra. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség adatai 

szerint 2011 első kilenc hónapjának ellenőrzései alapján átrendeződött a hazai fekete 

foglalkoztatottság ágazati megoszlása: az építőipar helyett már a személy- és vagyonvédelem számít 

a legproblémásabbnak. 

Ezt maguk az érintettek sem tagadják. Birtalan Géza, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SZVMSZK) Pest megyei elnöke szerint a vagyonvédelmi szakma valóban az egyik 

legfertőzöttebb terület. A fekete foglalkoztatás kiszolgáltatottá teszi a dolgozókat, akik 

nyugdíjjogosultságot sem szereznek. Megítélése szerint a jelenség fő okai az alvállalkozói láncolatok. 

,,A fővállalkozó által elvállalt feladatot ténylegesen a sokadik alvállalkozó teljesíti, eközben az amúgy 

is nyomott vállalási ár elolvad, a vagyonőr kifizetésére már alig marad valami, a fizetésképtelen 

alvállalkozók alvállalkozói eltűnnek, más lép a helyükre, az emberek sokszor azt sem tudják, ki 

foglalkoztatja őket" - festi le a helyzetet Birtalan Géza. Hozzáteszi, az ismert multinacionális cégeknél 

dolgozóknak - a jelentős létszám miatt - megvan az az előnyük, hogy szakszervezetet hozhatnak létre, 

kollektív szerződést köthetnek. Ezeknél a vállalatoknál nagyobb a valószínűsége, hogy szabályos 

munkaszerződéssel, bejelentve foglalkoztatják az embereket, akik meg is kapják a fizetésüket. Persze 

itt sem kizárt teljesen a túlfoglalkoztatás vagy éppen a bérpótlékok lefaragása. 

CIVIL FÖLÉNY 

A jelentősebb ágazati szereplők közül egyébként legfeljebb fél tucat a külföldi tulajdonú cég. Ugyanis 

a tisztán magyar tulajdonosi körrel rendelkező, szakmailag magasan kvalifikált cégek térnyerésé vel 

több multi távozott a magyar piacról. A maradók, mint a például a G4S vagy a Brink's pedig a magyar 

környezethez, a nyomott árakhoz kénytelenek igazodni. 

Az alvállalkozói láncok tiltása mellett további változás az ágazatban, hogy a vagyonvédelmi törvény 

módosítása nyomán január elsejétől megszűnik a kötelező kamarai tagság. A Figyelő információi 

szerint eddig több mint 12 ezren döntöttek úgy, hogy ennek ellenére a kamara tagjai maradnak. 

Az egyértelmű, hogy túl sok az ágazatban működő 3400 vállalkozás. Ezek közül legfeljebb 150-200 

indulhatna komoly tenderen fővállalkozóként. A becslések szerint összességében 1000-1200 

milliárdos piac ráadásul bizonyos értelemben szűkül. Az MSZP-kormányok idején az állami 

megrendelések javát élvező In-Kal Security Kft. mellett sok nagyobb cég is megbízásokhoz jutott 

fővállalkozóként. A kormányváltás óta azonban a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. szinte 

egyeduralkodóvá vált az objektumvédelemmel, értékmegőrzéssel, értékszállí tással kapcsolatos 

állami megrendelések terén. 

A szakma sok képviselője szerint Pintér Sándor belügyminiszter korábbi vállalkozása nem fordít 

különösebb figyelmet arra, hogy alvállalkozói fizetik-e a közterheket a tényleges munkát elvégző 

vagyonőrök után, illetve, hogy ezek az őrök megfelelnek-e a minimális szakmai elvárásoknak. 

Mondják, arra sem figyelnek, hogyan lesz az általuk vállalt 650-1200 forintos órabérből a lánc végén 

400 forint. 

Az ágazat számokban 

A vagyonvédelem a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a tíz legjövedelmezőbb üzletág közé 

tartozik, ráadásul az első hatban található az épületüzemeltetés, amely magában foglalja az 
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objektumvédelmet is. Az ágazatban a szakmai kamara adatai szerint 2011 novemberében 134 ezer 

regisztrált munkavállalót tartottak számon, beleértve a társas vállalkozásokat, a vagyonőri 

igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat is. Az aktívak száma 102-105 

ezer, ennyien állítják, hogy nap, mint nap ilyen munkát végeznek. Ebből 1500-1600 fő 

magánnyomozó, néhány száz a technikai őrzésvédelemmel foglalkozók száma, a többiek vagyonőrök. 

BIZALMI SZOLGÁLTATÁS 

Árnyalja a piaci szereplők által felvázolt képet, hogy a Civil állami megrendelései egy részét már a 

kormányváltás előtt is magáénak tudhatta. ,,A biztonsági piac jelenlegi nehéz helyzetében nem 

feltétlenül szerencsés, ha a résztvevők újságcikkekben üzengetnek egymásnak, mi nem tesszük ezt, 

mindamellett visszautasítjuk ezeket a vádakat" - mondja Kántor Tibor, a Civil cégcsoport elnöke. 

Hozzáteszi, mindenki számára elérhetőek a nyertes tendereikben szereplő összegek, amelyekből 

korrekt módon kifizethetők a közterhek. Hangsúlyozza, mindenki ismeri munkatársaik 

felkészültségét, ők maguk rendszeresen ellenőrzik alvállalkozóikat, és nemrégiben fejeződött be egy 

átfogó adóhivatali ellenőrzés a cégcsoportnál. 

Az In-Kal Security ügyvezetője, ifjabb Lasz György elismeri, a vagyonvédelem bizalmi szolgáltatás. A 

biztonsági emberek látnak, hallanak, tudnak bizonyos dolgokról, ezért mindenki szeretné a saját 

embereit látni ebben a feladatkörben. Ha az In-Kal az MSZP rendezvényein tűnt fel, akkor eszerint 

ítélik meg, hatalmi váltásnál elveszti a korábbi bizalmi pozíciót. Az szinte természetes, hogy a 

kormányváltás óriási átrendeződést hoz, ezen nem megsértődni kell, hanem tudomásul venni - 

vélekedik az állami megrendeléseik elvesztéséről. Az ágazat azért nem ennyire békés közeg, nem 

titok, hogy vannak cégek, ahol a vezetők egymást is megfigyeltetik, lehallgatják. Nem kivétel ez alól a 

biztonsági szféra sem. 

LENYOMOTT ÓRABÉREK 

A Civil megítélésétől független probléma, hogy az állam hosszú évek óta 500-600 forintos óradíjak 

mellett ír alá szerződéseket őrző-védő cégekkel, belekényszerítve azokat olyan lehetetlen helyzetbe, 

ahonnan csak csalással van kiút. Je llemző példa: 2003-ban az adóhivatal tenderét 10 éves ártartással 

nyerte meg az Escort Védelmi Szolgálat Kft. (ma már más a neve). Az akkor valamennyire 

elfogadhatónak tartott ár ma 30 százalékkal marad el a kamarai ajánlott ártól. Éppen annál a 

hatóságnál, amelynek az a dolga, hogy tűzzel-vassal irtsa az adómegkerülő trükköket. 

Futballmeccs biztosítása. A váratlan helyzetekre is fel kell készülni. 

A körbetartozás, késedelmes fizetés és a túlfoglalkoztatás mellett jelen pillanatban a vagyonőrök 

nyomott órabére az üzletág egyik leginkább neuralgikus pontja. Ha valaki belelapoz a kamara 

Biztonság című lapjának ez év szeptemberi számába, arról értesülhet, hogy nem városi legenda a 250 

forintos vagyonőri órabér. Arról is olvashat, hogy 400 forintos órabérért a 24 órás szolgálatban a 

biztonsági őröknek épületbontást is kell végezniük, éjszaka pedig ruhaváltás nélkül őrzik a területet. A 

bontásra ítélt épületben, vagyis a munkaterületen nincs se víz, se villany, a munkaköri leírásban pedig 

természetesen nem szerepel a bontási tevékenység. 

Az is meglehetősen érdekes, hogy a Nemzeti Színház csupán 630 forintos személyenkénti órabért 

fizet az objektum őrzéséért a pályázaton kiválasztott cégnek. Van ennél persze rosszabb is, sok 

területen a 450-500 forintos órabér az általános. ,,Holott a kamara ajánlott vállalási ára a 

vagyonőrökre 930 forint" - közölte a Figyelővel Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke. És ebben még 

nincsenek is benne a munkavégzéshez szükséges eszközök költségei, a fegyverviseléssel kapcsolatos 

pluszkiadások, valamint a munkaerő adminisztrálásával összefüggő költségek. 
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,,A hazai biztonsági piacon 1200 forint alatt nem lehet megfelelő színvonalú, ráadásul hasznot hozó 

munkát elvégezni. Különösen igaz ez a bankbiztonsági területre" - szögezi le Fialka György, a 

Budapest Bank bankbiztonsági vezetője, a magánbiztonság területén a piac 60 százalékát lefedő, a 

megrendelői oldal vezetőit tömörítő Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke. Az egyesület 

tagjai egyöntetűen a szakmai kamara ajánlott ára feletti összeget adnak a megbízottaknak. A Figyelő 

információi szerint ez az összeg 1100 és 1300 forint között mozog. Úgy tűnik tehát, az 1200 forint a 

lélektani határ, míg az optimális ár 1400 forint lenne, amiből már a munkát profi szinten ellátó 

biztonsági őr is megfelelő összeget vihetne haza, ki lehetne fizetni a közterheke t, és még a munkát 

elvállaló cég kasszájában is maradna. 

Sólyom László testőreivel. A személyvédelem a drágább szolgáltatások közé tartozik. 

A biztonsági piac nem csak objektumvédelemből áll. A piaci szereplők szerint egyértelműen a 

rendezvénybiztosítás a legjövedelmezőbb üzletág, de a további területek - például a 

személyvédelem, magánnyomozás, pénzszállítás és -feldolgozás, birtokvédelem - is speciális 

szaktudást igényelnek, így drágábbak, nagyobb árrést bírnak el. 

KÜLÖNLEGES KÉRÉSEK 

Négyszáz forintos órabérért nem is lehet olyan profi testőröket kapni, akik képesek végrehajtani azt a 

feladatot, amivel például Podoski Gábort bízták meg. A Köztársasági Őrezred korábbi vezető tisztje, 

az etyeki Korda Stúdió és Filmpark egykori személy-és vagyonvédelmi igazgatója milliárdos vagyonnal 

rendelkező fiatalemberek budapesti programját biztosította. Egy dúsgazdag svájci férfi 

legénybúcsúját tartotta nálunk, amiben egy vacsora szerepelt, utána diszkó és hajnalban a Piaf 

meglátogatása. A 21 fős - cégtulajdonosokból, hercegekből, multimilliárdos üzletemberekből álló - 

társasá g védelmét nyolcan látták el, a megbízási díj az efféle munkáknál szokásos 5-10 ezer forintos 

óránkénti összeg felső határához volt közelebb. 

Kiszorult a szervezett bűnözés 

A rendszerváltással jelentős részben kivonult az állam a vagyonvédelemből, magánbiztonság szinte 

nem létezett, az igény pedig hatalmas volt. A keletkezett űrt részben a gyengén felszerelt és 

szaktudás híján lévő polgárőrök töltötték ki, illetve fokozatosan gazdasági vállalkozások jöttek létre. 

Azonnal felbukkant a külhoni szervezett bűnözés is, valamint a hazai alvilág, részben az éjszakai 

élethez köthető biztonsági feladatok ellátására. A bűnözők hatalmas szeletet igyekeztek kihasítani az 

iparág egészéből. A szabályozási igény nyomán született meg előbb az 1995-ös kormányrendelet, 

majd az 1998-as vagyonvédelmi törvény. A törvényi előírások és a rendvédelmi intézkedések 1998 

végére kiszorították a piacról az idegen ajkú bűnözőket. ,,Az azt követő néhány évben a 

vagyonvédelmi piac, a megrendelők és a szakma képviselői egyaránt felismerték - magyarázza Német 

Ferenc, a szakmai kamara elnöke -, hogy a bűnözőkkel tartósan együttműködni nem lehet. Ezzel az 

ezredforduló utáni első évekre teljesen megtisztult a piac." 

Az éppen most 20 éves In-Kal Security piacvezető a személyvédelemben és rendezvénybiztosításban. 

Ellátta többek között a dalai láma és Bill Gates védelmét, biztosítja a Szigetet. Kadhafi egyik fiát 5 

millió forintért védték 24 órán keresztül. Akadt arra is példa, hogy a hozzánk érkező híresség bérelt 

villáját fegyveresen kellett őrizniük, páncélautóval kísérték a programjaira. Dolgoztak számos 

alkalommal külföldön, így Németországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Hollandiában, 

Ausztriában. Ifjabb Lasz György ügyvezető szerint a filmekben látható testőrfeladatokra ma már 

itthon nincs igény, arra sincs példa, hogy a legjelentősebb hazai üzletemberek kiemelt személy- és 

élőerős objektumvédelmet kérjenek. Akadnak persze 24 órás őrségek és van csúcstechnológiával 
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megoldott biztonságtechnikai védelem, de talán, ha tíz hazai milliárdos védi így magát, illetve inkább 

a családja nyugalmát. 

Az ügyvezető úgy véli, a magyar vagyonbiztonsági piac alaposan ,,szét van csúszva". Ugyanis 

miközben jelentősen nő a vagyon elleni bűncselekmények száma, addig a vállalkozásoknak egyre 

kevesebb pénzük van arra, hogy megfelelő biztonsági cégeket alkalmazzanak. A szakmaiság helyett 

egyre inkább az ár számít, szinte kivétel nélkül mindenki az olcsóbb szolgáltatást választja. Az 

alvállalkozó láncok megszűnése elvileg árfelhajtó hatással járna, de ifjabb Lasz György tapasztalata 

szerint a mai állapotok közepette ez nem tud érvényesülni. 

A hazai könnyűzenei koncertek legtöbbjét a Valton-Sec Kft. biztosítja, a legnagyobb bevételi forrásuk 

a rendezvénybiztosítás, e területen az elsők között tartják számon a céget. Ők vigyázták a rendet idén 

George Michael, Tom Jones, Britney Spears koncertjén, és védték a világsztárokat, korábban 

dolgoztak a Rolling Stones vagy például Madonna hazai fellépésén. Varga Lajos ügyvezető állítja, a 

vagyonvédelemben általános az alulképzettség. Ma egy alapképzés után - iskolai végzettségtől, 

pszichológiai állapottól függetlenül - bárki végigjárhatja a szakmát a személybiztosítástól az 

objektumos vagyonőrzésen át a pénzszállításig. 

Holott az ezekhez szükséges tudást ennyi idő alatt képtelenség elsajátítani, ezért munkatársaikat ők 

maguk oktatják és képzik ki. Olykor különleges kérések teljesítésére is készen kell állniuk. Eros 

Ramazotti például a stábjával focizni kívánt a Puskás Ferenc stadionban, úgy, hogy a rajongók és a 

bulvárlapok fotósai ne zavarják őket. Focizott is. Paul McCartney azt találta ki, hogy szeretne a 

Margit-szigeten kerékpározni. ,,A saját és kollégám kerékpárjával tekertünk a szállodához. A garázson 

keresztül hajtottunk ki egy lesötétített mikrobuszban, amiben Paul felvett egy kerékpáros szerelést 

meg egy baseball sapkát, majd békésen bringázott a saját testőrével néhány kört, anélkül, hogy bárki 

felismerte volna" - meséli Varga Lajos. 

NULLSZALDÓS PÉNZSZÁLLÍTÁS 

A birtokvédelem szintén a drágább műfajok közé tartozik. Horváth Zoltán, a budapesti 

szórakozóhelyek portaszolgálat ellátásában, illetve a birtokvédelmi ügyekben piacvezető HoriZone 

Információs és Biztonsági Iroda Kft. tulajdonosa kiemeli: az a legfontosabb kérdés, hogyan lehet úgy 

birtokba kerülni és kiszorítani az ellenérdekű felet, hogy ne kövessenek el bűncselekményt. Erre csak 

fizikailag jól felkészült, a rendőrségi intézkedéseket ismerő, jogi tudással felvértezett és őrzési-

védelmi tapasztalatokkal rendelkező munkatársak képesek. A pénzszállítás és -feldolgozás területén a 

nagy befektetési igény miatt viszonylag kevés cég mozog. Önmagában a szállítás ráadásul 

majdhogynem veszteséges, profitot a feldolgozás, a bankjegyek válogatása, rendezése, ellenőrzése 

hoz. 

_ 

Rendőrségi alapokon 

Rengeteg a probléma az ágazatban, de a szaktudás hiánya nem tartozik ezek közé Magyarországon - 

állítja határozottan Varju Lajos biztonsági szakértő. Hiszen a hazai cégek menedzsmentje, beleértve 

őt magát is, a szakmai tudás alapját a rendőrségnél, a különböző titkosszolgálatoknál szerezte meg. 

Ám nem csak a szakmához kell érteni, hanem az üzlethez is. ,,Kiderült, hogy a magánbiztonság óriási 

biznisz, a szakmai szempontok hirtelen átváltoztak üzleti megfontolásokká, és ettől a ponttól csomó 

jó szakemberből gátlástalan gazember lett. Saját individuumából fakadóan, illetve azok pénzével 

indulva, akik előéletük miatt nem jelenhettek meg a legális üzleti életben." 
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Elit szakma a pénzszállítás 
 

Elit szakma a pénzszállítás // Részletek 2011. december 16. péntek, 09:20   A pénzszállító 

munkakörben dolgozó biztonságiak követik el a legkevesebb visszaélést Magyarországon a 

kamaraelnök szerint. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának 103 ezer 

aktív tagja van. A felvétel szigorítását egyelőre nem tervezik. Mintegy 1 milliárd 141 millió forintnak 

megfelelő valuta hiányzik abból a pénzből, amit november végén lopott el egy pénzszállítással 

foglalkozó cég sofőrje Budapesten. A 37 éves L. Róbert és 2 társa azóta feladta magát: a férfi 

mosolygott, néha még nevetett is, amikor bilincsben végigvitték a rendőrök a bírósági folyosón. Nem 

tett vallomást, és a lopott 1,2 milliárdból is csak 59 milliót találtak meg. Sikkasztásért 5-10 év börtönt 

kaphatnak a tettesek, és ha letöltik a büntetést, utána már nem lehet őket újra ugyanezért 

megbüntetni. Elvben akár elővehetik a pénzt, és elkölthetik. Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke lapunk kérdésére elmondta: a pénz a jog 

szerint akkor is a tulajdonosé lesz, ha csak évek múlva kerül elő. A konkrét esettel kapcsolatban 

megjegyezte: nem biztos, hogy a börtönbüntetés letöltése után még marad belőle valami. Hallott 

már olyanról, hogy egy bűncselekményből elásott pénz évek múltán megpenészedve és szétrohadva 

került elő. 6-8 évig a börtönben sem lennék szívesen a helyében, hiszen biztos lesznek olyan társak 

ott, akik "szívesen vigyáznának" az ellopott pénzre, és előbb szabadulnak a férfinál - vélekedett a 

szegedi szakember. A kamarába való felvétel szigorítását nem tervezik. Minden dolgozóra rábíznak 

bizonyos dolgokat a munkaadói. A pénzszállítás ugyan különösen bizalmi állás, de nem állíthatunk a 

jövőben még egy őrt mindenki mellé. A kamara 130 ezer tagot számol, amiből 103 ezren aktívan 

dolgoznak 3700 biztonsági cégnél. Az utakon 500 pénzszállító autó fut mintegy 5000 fős 

személyzettel. Ez egy elit szakma: itt történt a legkevesebb visszaélés az elmúlt években - magyarázta 

a kamaraelnök. Német Ferenc az elmúlt 5 évben két olyan esetre emlékezett, amit pénzszállítók 

követtek el: egyszer 600 milliónak, a másik ügyben még ennél is kevesebb pénznek tűnt nyoma. A 

biztonsági emberekkel kapcsolatban a kamarához beérkezett leggyakoribb panasztípusok: az 

éjszakában működő "kidobók" durvasága, az áruházakban dolgozók csúnya beszéde és a biztonságiak 

által elkövetett kis értékű lopások. A panaszokat minden esetben kivizsgálják: az írásbeli 

figyelmeztetésen át a pénzbüntetésen keresztül a kizárásig terjedhet a szankció. A kamarába való 

felvételnek szigorú szabályai vannak: le kell vizsgázni fegyvertartásból, pszichológiai teszten kell 

túlesni, és mindennek alapja a teljesen feddhetetlen előélet. Forrás: www.delmagyar.hu   //  

 

  

http://www.magyarinstallateur.hu/argus/hirek/486-elit-szakma-a-penzszallitas
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Megszűnik a kötelező kamarai tagság, visszaélésekre figyelmeztet az MDDSZ 
 

Megszűnik a kötelező kamarai tagság, visszaélésekre figyelmeztet az MDDSZ Megszűnik a kötelező 

kamarai tagság Magyarországon a 2012. január 1-jén életbe lépő új vagyonvédelmi törvény 

értelmében, így a kamarai tagsági igazolványt 2012 januárjától egyetlen munkáltató sem kérheti 

kötelező jelleggel a dolgozóktól. A Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MDDSZ) 

közleményében óva inti a magánbiztonsági szektorban dolgozókat a visszaélésektől. A 

Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (MDDSZ) lapunkhoz eljutott 

közleményében azt javasolja a vagyonvédelmi dolgozóknak, ha olyan helyzettel találkoznak, hogy a 

kamarai tagságot az alkalmazás feltételéül szabják, akkor lépjenek kapcsolatba az MDDSZ-szel. A 

szakszervezet közleménye szerint a tagsággal kapcsolatban a "volt és a mostani kamarai 

tisztségviselők előszeretettel állítanak valótlan dolgokat ezzel kapcsolatban, mert féltik a (…) területi 

befolyásukat".   "A hibákat lehet látni, felismerni, kritikát is meg lehet fogalmazni, de megoldási 

javaslat nélkül tenni mindezt, nem tartozik a fair play kategóriába" - reagált lapunknak Német Ferenc 

az MDDSZ közleményének a kamarát érintő állítására. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke szerint jó, hogy vannak szakszervezetek, és az 

érdekeik is alapvetően azonosak, azonban Német úgy látja, hogy a szakmai szervezetek csak 

együttműködésben szolgálhatják megfelelően az ágazat és a munkavállalók érdekeit. A 

Biztonságpiac.hu érdeklődésére Német Ferenc közölte, hogy az SZVMSZK több alkalommal 

is felajánlotta a szakmai együttműködés lehetőségét a szakszervezetnek, ám érdemi választ 

mindeddig nem kaptak. Mindazonáltal Német megjegyezte, komoly aggályai vannak 

a szakszervezetek egy részének átláthatóságával, valamint azok tagságával kapcsolatban is. A kamara 

elnöke kifejtette: az ágazati egyeztetésen a szakszervezet 2,7 ezer fős tagságuknak köszönhetően 

vehetett részt, ugyanis a szakszervezet saját kimutatásai szerint ezzel már a hazánkban dolgozó 

húszezer fős vagyonőri létszám tíz százalékát képviselik (ez volt az ágazati egyeztetésen való részvétel 

kritériuma). Ezzel szemben, az SZVMSZK és a rendőrség statisztikáira hivatkozva Német közölte: 

Magyarországon több mint százezer vagyonőr dolgozik, és csak a kamara októberben 

kiküldött  tagfenntartó nyilatkozatát mintegy 22 ezren küldték vissza eddig. Márpedig a számok így 

már igencsak ellentmondásosak. Vagyis: ha az MDDSZ számítása helyes és csak húszezer vagyonőr 

van az országban, akkor mindegyikük vállalta az önkéntes kamarai tagságot. Ha pedig az SZVMSZK 

által elfogadott létszám áll közelebb a valósághoz, és több mint százezer vagyonőr dolgozik 

Magyarországon, akkor az MDDSZ által képviselt dolgozók száma messze nem éri el a piaci létszám tíz 

százalékát. (Az SZVMSZK várakozásai szerint összesen 25-30 ezren választhatják majd januártól az 

önkéntes kamarai tagságot.) Az új jogszabály szerint területi kamara minimum kétszáz fős tagsággal 

alakulhat, e létszám alatt pedig a tagok a kamara országos szervezete alá tartoznak majd. Az MDDSZ 

http://biztonsagpiac.hu/megszunik-a-kotelezo-kamarai-tagsag-visszaelesekre-figyelmeztet-az-mddsz
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szerint a kamara továbbképzést sem rendelhet el kötelező jelleggel, mivel az új törvény sem ad 

jogszabályi lehetőséget az oktatásra, csak azt határozza meg, hogy az erre egyébként is jogszabályi 

feltételekkel rendelkező kamarai tisztségviselő részt vehet a vizsgáztatásban.   A jövő januártól 

hatályos törvény szerint a fővállalkozó - a megbízó írásos engedélyével - csak egyetlen alvállalkozóval 

köthet szerződést, amelyből egy példánynak a teljesítés helyén is megtalálhatónak kell lennie. Ha egy 

dolgozó olyan esettel találkozik, hogy az egyéni vállalkozói státuszt az alkalmazás feltételeként 

határozzák meg, a szakszervezet szerint nem szabad elfogadni ezt a helyzetet, már csak azért sem, 

mert "a vállalási ár az egyéni vállalkozóknál ugyanannyi mint a fővállalkozónál és azt nem adják meg 

senkinek". Az adóterhek a járulék terhek ugyanúgy érintik az egyéni vállalkozókat, mint minden 

egyéb vállalkozást. 

 


