
 
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer 

ELBIR 

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 
                       2017. május 

BUDAPEST 

H-1139 Budapest, Teve utca 4-6. Telefon: (+36-1) 443-5000, 

BM telefon: 32-778, BM fax: 32-782, E-mail: elbir@budapest.police.hu, bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

 
 

 

Csellengők nyomában: nemsokára nyári szünet! 

 

„Akármivé lennél – van, ki mindent megbocsájt. 

Ha elcsüggedsz, ha félsz – otthon várnak rád. 

A nagy remények útját – a földi poklot mind bejárd, 

Győzz vagy vesztes légy – otthon várnak rád.” (Homonyik Sándor – Otthon várnak rád) 

 
 

Alig két hét, és ismét vége a tanévnek. Sok diák szíve ilyenkor egyszerre dobban az esztendő 

utolsó csengetésével. Pakjuk nyárra készen, ők pedig a tanintézményből kirajzanak a nagy 

„szabadságba”.  

Ám, ami a legtöbb esetben a nebuló vágya, az sokszor a szülők rémálma, hiszen sokan nem 

tudják, hova helyezzék gyermeküket erre az időszakra.  

Ha a gyermek még nem elég idős vagy önálló ahhoz, hogy egyedül lehessen hagyni napközben, 

felvetődik a dilemma: ki az, aki felügyelni tud majd rá? Hiszen a felnőtteknek mindentől 

függetlenül dolgozniuk kell menni. Sajnos nem minden családban lelhetők fel nagyszülők, akik 

át tudják vállalni ezt a felelősséget. Ilyenkor bizony előfordulhat, hogy a tinédzser felügyelet 

hiányában utcákat rovó csellengővé válik.  

Hazánkban évente több száz gyermek tűnik el, de az elkószálók többsége jellemzően „csak” 

elcsavarog. Hajtja őket a kíváncsiság, a kalandvágy, vagy éppen dacolnak a szülői „szigorral”. 

Ezeknek a csavargó tiniknek a többsége pár órán belül, vagy eltűnésük másnapján előkerül. 

Akadnak viszont köztük olyanok is, akik a rossz iskolai teljesítményük miatti félelmükben nem 

mernek hazamenni, mert félnek szüleik reakciójától, a büntetéstől.  

A BRFK Bűnmegelőzési Osztályának májusi hírlevele az iskolából elkószálásra csábító nyárias 

meleg, és a hamarosan beköszönő szünidő miatt kifejezetten a szökés és elcsavargás 

problémájára szeretné felhívni a figyelmet.  

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek! 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 

Bűnmegelőzési Osztálya 
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Miért szöktök gyerekek? 

 

A gyerekek szökésének hátterében számos tényező állhat. Melyek lehetnek a leggyakoribb 

okok? 

- családi konfliktus, 

- rendezetlen családi viszony, 

- a gyermeket túlzottan korlátozó szülői magatartás, 

- a gyermek súlyos magatartási problémái, 

- a kortárs csoport hatásai, 

- a szerelmi kapcsolat, 

- a rossz iskolai teljesítmény miatt felelősségre vonástól való félelem, 

- családon belüli erőszak. 

 

Véletlentől a tudatos tervezésig 
 

A 2-4 éves gyerekek a legtöbbször elkószálnak vagy eltévednek. A tinédzser korosztály 

azonban túlnyomó részt előre megtervezett, tudatos döntés következményeként szökik meg. 

Sokszor akár hetekig is tervezik, hogy hova mennek, és mit csinálnak majd. Ezen 

„kiruccanások” többsége csupán ideig-óráig tart. A 

fiatalok rendszerint maguktól mennek haza. Az 

elcsellengés bizonyos esetekben jelzés a gyermektől, a 

környezet figyelmének felhívása hogy a fiatalnak 

segítségre van szüksége. (A háttérben sok minden állhat: 

zaklatják a kortársai, családon belüli bántalmazás 

áldozata, szexuális fenyegetettségnek van kitéve stb.).  

 

Az eltűnés veszélyeiről 

 

Minden eltűnés veszélyt rejt magában, amelynek 

következményeivel tisztában kell lennünk. A kisebbek 

nemcsak a rossz szándékú felnőttek cselekedeteinek vannak 

kitéve, de a környezeti tényezőknek is (erdőben kihűlhet, az utcán elütheti egy autó stb.). A 

tinédzser korosztály pedig nemcsak sértettjévé, hanem akár elkövetőjévé is válhat egy-egy 

bűncselekménynek. 

  

Mi lehet a megoldás? 

Nyíltan és őszintén beszéljen gyerekével a szökés témaköréről, annak következményeiről és 

veszélyeiről. Fontos, hogy a fiatal tisztában legyen azzal, ha az utcát választja a biztonságos 
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otthon helyett, akkor növeli annak kockázatát, hogy egy bűncselekmény áldozatává, esetleg 

elkövetőjévé váljon.   

Törekedjen az Önök közötti bizalom 

folyamatos építésére, valamint megtartására! 

Ne feledje, a fiatal nem fog egy rossz 

bizonyítvány miatt elmenni otthonról, ha 

tisztában van azzal, hogy azt családi keretek 

között meg tudja beszélni a szüleivel. Azoktól 

segítséget kap, és érzi, hogy támogatják. 

 

 
Ha mégis bekövetkezik a baj: segítség, 

nincs meg a gyerek! 

 

Amikor gyermeke eltűnik, és nem megy haza 

a megszokott időben, hívására nem reagál, és 

bebizonyosodik, hogy egyik családtagjánál, ismerősénél, barátjánál sem tartózkodik - a 

rendőrséget minél előbb értesíteni kell. Hogy miért? Mert számít az idő. A rendőrök ilyen 

esetekben azonnal intézkednek a felkutatására és az adatgyűjtésre az országos körözés kiadása 

mellett. 

Ezért nem árt, ha gyermekéről mindig akad friss fotója, ismeri annak baráti körét, tudja melyek 

a kedvenc tartózkodási helyei (parkok, szórakoztató- és vendéglátóegységek), hogy milyen 

ruházatban indult el aznap otthonról, valamint mobilkészüléke nála volt-e vagy sem. Akár már 

ezekkel az információkkal is könnyebbé teheti a megtalálását. Külön segítő tényező, ha 

megjegyzi, hogy gyermeke aznap milyen ruházatban ment el otthonról. Nagyon fontos, hogy a 

rendőrséget tájékoztassa, ha gyermeke orvosi vagy állandó gyógyszeres kezelés alatt áll 

betegség miatt, vagy volt már korábban öngyilkossági szándéka.  

 

Ne menjen el mellette! 

 

Ha az utcán, közlekedés közben vagy egy nagyobb bevásárlás során kétségbeesett kisgyermeket 

lát egyedül, esetleg egy szokatlanul levert, magányos tinédzsert (szakadt és piszkos ruházatban) 

ne menjen el mellettük, hiszen lehetséges, hogy segítségre szorulnak! Értesítse a rendőrséget a 

112-es segélyhívó számon!  

 

Ne higyjen a valótlan híreknek! 

 

A közösségi oldalak rendszeres használói sokszor olvashatnak olyan bejegyzéseket, melyek 

fiatalok elrablásáról, azok szerv-, vagy éppen emberkereskedők kezére való jutásáról, vagy 

gyermekprostitúcióra kényszerítéséről szólnak. Tudnunk kell azonban azt, hogy ezeknek a 

posztoknak a többsége csupán kacsa, városi legenda, amelynek semmilyen valóságalapja nincs. 
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Hazánkban utoljára 1987-ben történt olyan eset, amikor egy bár előtt hagyott kisbabát elvitt 

magával egy idegen. A gyermeket 10 hónappal később megtalálták. 

 

Ezer Lámpás Éjszakája 

 
Az Eltűnt Gyerekek Világnapja alkalmából idén már hatodik éve rendezték meg hazánkban az Ezer 

Lámpás Éjszakája elnevezésű 

társadalmi kezdeményezést, 

amely az amerikai kontinensről 

származik.   

Egy 1979. május 25-én New 

Yorkból nyomtalanul eltűnt 

kisfiú, az akkor hat esztendős 

Etan Patzra emlékeztek így, 

2004-től már Európa-szerte 

tartottak ilyen jellegű 

rendezvényeket május 25-én, 

amely így az Eltűnt Gyerekek 

Világnapjává vált. A 

kampánysorozat célja, hogy 

felhívja a társadalom figyelmét a 

gyermekek eltűnésének 

jelenségére. A fővároson kívül, 

több megyeszékhelyen tartják meg a 

rendezvényt, így megemlékezve a keresett gyermekekre.  

Az idei évben május 28-án, 12 helyszínen szálltak az égbe a világító lufik. 

 

 

Kék vonal – Gyermekkrízis Alapítvány 

A bajba jutott gyerekeknek, fiataloknak nyújt azonnali 

és ingyenes segítséget. Ingyenesen hívható a lelkisegély-

vonaluk a 116-111-es elérhetőségen, vagy szökés esetén 

az Eltűnt gyerekek vonala a 116-000-ás számon.  

 

Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány 

Civil kezdeményezés, célja az eltűnt gyermekek 

felkutatása hazánkban és a környező országokban, 

illetve az eltűnések számának csökkentése. 

Elérhetőségek: eltuntgyerekekert@gmail.com, illetve a +36-30/474-0430-as telefonszámon. 

Fotó: Internet 

Fotó: BRFK Kommunikációs Osztály 
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai: 

 

BRFK Központi szám: 06-1-443-5000 

BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY: 06 (1) 443-53-28  

E-mail cím: bunmeg.brfk@budapest.police.hu 

Rendőrség: 107 vagy a Központi segélyhívó: 112 

Telefontanú (bűncselekmények anonim módon való bejelentése 0-24 órában): 06 (80) 555-111 

 

Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök: 

I.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5600 

II.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-346-1800 

III.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-430-4700 

 Rendőrőrs Békásmegyer Tel.: 061-243-2511 

IV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3410 

 Rendőrőrs Káposztásmegyer Tel.: 061-231-3446 

V.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-373-1000 

VI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8145 

VII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8100 

VIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-477-3700 

 Rendőrőrs Keleti pályaudvar Tel.: 061-477-3726 

IX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-455-4800 

X.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-263-7200 

XI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-381-4300 

 Rendőrőrs Őrmező Tel.: 061-381-4331 

XII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-457-5650 

XIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-236-2800 

 Rendőrőrs Újlipótváros Tel.: 061-236-2824 

XIV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-461-8150 

 Rendőrőrs Alsórákos Tel.: 061-461-8186 

XV.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-231-3450 

XVI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-407-8455 

XVII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-253-2300 

XVIII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9200 

XIX.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-292-9250 

XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-421-1800 

 Rendőrőrs Soroksár Tel.: 061-421-1842 

XXI.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-427-4600 

XXII.  kerületi Rendőrkapitányság Tel.: 061-229-2652 

 Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tel.: 061-203-9132 
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