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A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájé-

koztatója 

 

Május 25. az eltűnt gyermekek világnapja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979. május 25-én New York-
ban nyoma veszett az akkor 6 
éves kisfiúnak, Etan Patznak. Ő 
volt az első „tejesdobozos gye-
rek”, akit többek között úgy 
próbáltak megtalálni, hogy 
fényképét, adatait dobozos te-
jek csomagolására nyomtatták 
– sajnos már hiába.  
Az eltűnt gyermekek világ-
napjának célja, hogy felhívja a 
figyelmet az eltűnt illetve bán-
talmazott kiskorúakra, a meg-
előzésre, a gyermekek védel-
mének fontosságára.  
 

Magyarországon  minden  évben  több  ezer  kiskorú eltűnését jelentik be.  Az áldozattá válás mi-

atti eltűnéseknél gyakoribb, hogy a gyermek önszántából nem tér vissza otthonába vagy az intézetbe, 

családotthonba. A csellengés illetve szökés okai sokfélék lehetnek. Előfordul, hogy a gyerek csak belefe-

ledkezik a játékba, szórakozásba, esetleg nem akar elszakadni egy adott társaságtól, de gyakori ok a konf-

liktusok elől való menekülés, az érzelmi elhanyagolás, az iskolai eredmények miatti szorongás, az otthoni 

vagy kortárs bántalmazás, a szigorú szabályok, a túlzott kontroll miatti lázadás, vagy a kalandvágy is. 
 

Akármi áll is a háttérben, a csellengő illetve szökésben lévő gyermekek fokozott veszélynek vannak ki-
téve, amit ők maguk sokszor fel sem tudnak mérni. Kíváncsiságuk, instabil lelkiállapotuk akár olyan 
helyzetbe is sodorhatja őket, melyben könnyen áldozattá vagy éppen elkövetővé válhatnak.  

A megelőzésben az egyik legfontosabb, hogy szülőként (nevelőként) ismerjük a gyermeket, igyekezzünk 

helyes értékrendet közvetíteni neki. Szakítsunk időt az őszinte, nyitott beszélgetésekre, közös időtölté-

sekre, ismerjük meg barátait, és ami a legfontosabb, szeretettel és odafigyeléssel forduljunk felé.   
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EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!  

Mit tehetünk eltűnés esetén? 

 Ha nem tudja elérni a gyermeket, próbáljon a rokonok, barátok, iskolatársak, 

ismerősök körében érdeklődni, tudnak-e az eltűntről, látták-e, beszéltek-e 

vele, ha igen, utalt-e arra hogy problémája van, hogy szeretne valahová el-

menni stb. 

 Érdemes körülnézni a lakókörnyezetben, illetve megnézni azokat a helyeket, 

amelyeket a gyermek szabadidejében szívesen látogat. 

 Ha mindez nem vezet eredményre, a 112 hívószámon értesíteni kell a Rendőr-

séget, és hatékonyan együttműködni a gyors eredmény érdekében. 

Mind a szülők, mind a gyermekek fordulhatnak segítségért a Kék-Vonal Gyer-

mekkrízis Alapítványhoz, mely a 116-000 ingyenesen telefonszámon érhető el. 

 

116-000 - Kék Vonal az eltűnt és bántalmazott gyermekekért 
 

Ingyenesen hívható a nap 24 órájában, ha: 

 azon gondolkozol, hogy elszöksz otthonról 

 ha már „eltűntnek” számítasz, azt érzed, nem tudsz hazamenni, és 

nincs kivel beszélned 

 Magyarországra jöttél és nem vagy a szüleiddel 

 információd van egy eltűnt fiatalról 

 eltűnt egy szeretted.  
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