
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Az eltűnt gyermekek világnapja alkalmából 2016. 

május 29-én hatodik alkalommal szervezik meg Ma-

gyarországon Budapest mellett több vidéki városban 

az Ezer Lámpás Éjszakája című kampányt, amelynek 

célja, hogy felhívja a társadalom, a családok és a 

fiatalkorúak figyelmét a gyermekek eltűnésének okai-

ra, veszélyeire. 

 

 

   

Ha arról érkezik bejelentés, hogy egy gyermek, vagy 

fiatalkorú „nincs meg”, s nincs is semmilyen infor-

máció arról, hogy hol lehet, eltűnésként kezeljük, 

elrendeljük a körözését. Felderítjük a kapcsolatrend-

szerét, rokonait, barátait, ma már az internetes közös-

ségi oldalakat is segítségül hívva, keressük az eltűnés 

lehetséges okait. Jelzéssel élünk a gyámhivatal felé. 

Felkeressük a lehetséges előfordulási helyeket, ha 

kell, akkor többször is, s akár a legváratlanabb idő-

pontban. 

 

A megyében a tapasztalataink szerint mintegy 90 

százalékban intézetekből szöknek el a gyerekek, s 

csak 10 százalék a családból eltűntek aránya. Az 

intézetekből elsősorban haza, illetve szerelmükhöz 

(inkább lányokra jellemző) szöknek, vagy van, aki 

csak kalandvágyból, mert szűknek érzi a rá kiszabott 

intézeti teret. Bár mint említettem, nagyobb az intéze-

tekből eltűntek aránya, ez nem jelenti azt, hogy on-

nan olyan sokan szöknek, jellemzően ugyanazok a 

gyermekek mennek el, azonban ők általában soroza-

tosan. S ez mindig egy-egy újabb eljárás, s újabb 

szám a statisztikában. 

 

A családból eltűnéseknél is lehet szerelem a motivá-

ció (előfordul, hogy az Interneten megismert barátjá-

hoz lép le a fiatal), illetve többször találkozunk olyan 

esettel is, amikor a gyermekek nem tudják feldolgoz-

ni, hogy valamelyik szülő kilép a családból, esetleg 

helyét valaki más veszi át. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az eltűnt gyermekek több 

mint a felét a rendőrség találta meg az elmúlt évben 

is a statisztikák szerint. A szökésben lévő gyermekek 

kb. fele egy nap alatt előkerül, s a többiek is egy-két 

héten belül. Egy hónapon, illetve 3 hónapon túl csak 

nagyon kevés gyermeket kell keresni. 

 

Megtalálásuk esetén a gyermekeket igyekszünk minél 

barátságosabb körülmények között meghallgatni. Itt 

lehetőségük van elmondani, hogy miért és hova men-

tek el, jelezhetik, ha ez alatt valamilyen sérelem érte 

őket, rendőri segítséget kérhetnek. Ez alapján ha 

szükséges megindítjuk az eljárást.  

 

Szerencsére komoly problémák ritkán fordulnak elő. 

Gyakrabban inkább csak olyan esetekkel találkozunk, 

amikor a fiatal a fentebb részletezett okok miatt nem 

érzi jól magát ott, ahol van. Mivel jogszabályi kötele-

zettség alapján minden eltűnésről jelzéssel élünk a 

gyámhatóság felé, ezért ilyen esetekben a továbbiak-

ban ők vizsgálják, hogy szükség lehet-e a fiatal elhe-

lyezésének megváltoztatására. 

 

Azt mondják, hogy a mai generáció csak napi hét 

percet beszélget a gyerekeivel. Ezért fontos a szülő-

gyermek közötti bizalmi viszony, amit már egész 

kiskortól kell kialakítani. Szerető korlátokat kell állí-

tani, akkor se szabad feladni, ha a problémás ka-

maszgyerek ránk csapja az ajtót. De szülőnek lenni a 

legszebb hivatás. 

  

   Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya

 


