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Eltűnt gyermekek világnapja 
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Bács-Kiskun megyében az eltűnések többsége lakásotthonokban élő gyermekek szökéséből 

adódik, szerencsére kevés számban fordult elő családból eltűnés. Tapasztalatok szerint többsé-

gük rövid időn belül előkerül. Vannak azonban olyan esetek, melyeknél hetekig/hónapokig 

nincs tudomása a gondozónak a gyermek hollétéről annak ellenére, hogy minden lehetséges 

intézkedést megtettek a hatóságok a felkutatás érdekében.  

A gyermekotthonból eltűnt gyermekek jellemzően családjukhoz, ismerőshöz szöknek, akik sok 

esetben megnehezítik a hatóság munkáját; bújtatják a szökött gyermeket. Rosszabb esetben cél-

talanul csavarognak hasonló „sorstársaikkal”, barátnak hitt kortársaikkal, vagy olyan felnőttel, 

aki kihasználhatják a gyermekeknek sebezhetőségét.  Ez nagy veszélyt rejt magában, mivel 

könnyebben válhatnak gyermekprostitúció vagy más bűncselekmény áldozatává vagy akár el-

követőjévé.  

 

 

Mit tehetünk, ha eltűnt a gyermek? 

 

 

- Barátok, rokonok, iskolatársak, ismerősök körében 
érdeklődni kell, hogy mit tudnak az eltűntről, látták-e, beszél-
tek-e vele. Ha igen: utalt-e problémára, elutazási szándékra. 

 
- Érdemes megnézni azokat a helyeket, amelyeket szabad-

idejében szívesen látogat a gyermek. 
 

- Értesíteni kell a Rendőrséget és minél több információt 
megosztani a felkutatása érdekében. 

 

 

 

 
 

Mindenki kötelessége az eltűnt gyermekek feltalálását, 

 családba, otthonba történő visszatérését támogatni, segíteni! 
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A Kék Vonal Eltűnt Gyerekek Segélyvonala várja a 116-000-s telefonszámon az eltűnt, 

szökésben lévő vagy szökést fontolgató gyermekek, fiatalok és az értük aggódó felnőttek hí-

vásait. Vállalják az otthonról vagy intézetből eltűnt gyermek és gondozói közötti közvetítést, 

segítik a gyermek biztonságos helyre juttatását. Határon átnyúló ügyekben kapcsolatot alakí-

tottak ki más országok hatóságaival, civil szervezeteivel. 

 

 

 

Az eltűnésről személyes bejelentés tehető a helyi  
 

rendőrkapitányságon vagy a              -es telefonszámon! 

 

 

 

Ne menjen el csavargó, tétlenkedő, látszólag 

 egyedül lévő gyermek mellett! 
 

Kérdezzen rá: igényel -e segítséget 
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