
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Az egészségre rend-
kívül káros pszicho-
aktív hatást kifejtő 
szer az elmúlt idő-
szakban jelent meg a 
kábítószert, illetve 
designer drogokat 

fogyasztó személyek körében. 

  

Az anyag emberi szervezetre 
gyakorolt hatása rendkívül káros, 
immár több, orvosi beavatkozást 
igénylő rosszullét történt az or-
szág több pontján. 

 
Az anyag kékes-zöldes színű, 
négyszögletű tabletta formájában 
található a feketepiacon, amelyen 
az ismert közösségi oldalra utaló 
"f" betű olvasható. 

 
Tekintettel a veszélyes szer meg-
jelenésére, a rendőrség a szüksé-
ges intézkedéseket megtette an-
nak érdekében, hogy a kompo-
nens piaci jelenlétét visszaszorít-
sa.  

 
A rendőrség megelőző, felderítő 
munkája azonban mit sem ér, ha 
a kábítószer-fogyasztók nem tö-
rődnek a rájuk leselkedő halálos 
veszéllyel, ezért a rendőrség kéri: 
tartózkodjanak mindennemű ká-
bítószer fogyasztásától! 
 

 

ORFK Kommunikációs Szolgálat 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Egy diák számára nincs szebb nap, mint 
amikor vége az iskolaévnek, és kezdődhet 
a „gondtalan” élet. Kézbe kaptad a bizo-
nyítványt, mely éves tevékenységedet 
tükrözi. Ha ez elkeserít, és úgy érzed 
problémádra nincs orvosság, könnyen 
dönthetsz úgy, hogy erre a legjobb meg-
oldás a csavargás. Hidd el, tévedsz! Csa-
vargás közben számos veszély leselkedik 
rád. És akkor még nem is beszéltünk a 
szüleid, hozzátartozóid, barátaid ideges-
kedéséről. A rendőrség pedig, szüleid be-
jelentése alapján, eltűnésed miatt orszá-
gos körözésedet rendeli el. 
Hidd el, nem éri meg! 
 
A nyári szünidőben biztosan gyakrabban 
előfordul majd veled, az is hogy egyedül 
maradsz otthon. Ebben az esetben, soha 
ne engedj be a lakásba idegent, bármilyen 
ürüggyel is kéri ezt tőled. Az ajtóra sze-

relhető biztonsági lánc csak akkor tölti be 
szerepét, ha használod is azt. A telefonba 
se áruld el, hogy egyedül vagy otthon. 
Hidd el, megéri! 
 
Ha elmész otthonról, gondosan zárd be az 
ablakot, az ajtót. A szúnyogháló, vagy a 
nyitva hagyott bukóablak nem véd a betö-
rők ellen. A lakáskulcsot soha ne tedd 
látható helyre, a nyakadba, vagy a háti-
zsákod oldalára!  
Hidd el, megéri! 
 
Elsősorban rajtad múlik, hogy a nyári 
szünidő alatt, amíg te lazítasz, szüleid 
nyugodtan tudjanak dolgozni és megbíz-
zanak benned. Ezért csak azokra a he-
lyekre menj játszani, barátokkal közösen 
szórakozni, ahová elengedtek és a megbe-
szélt időre minden esetben érj haza. Ha 
mégis közbejönne valami, mindenképpen 
értesítsd erről szüleidet, hogy feleslegesen 
ne aggódjanak érted. 
Hidd el, megéri! 
 
Egységben az erő! Ha viszonylag késői 
időpontban megtartott programon szeret-
nétek részt venni, oda csak csoportosan, 
lehetőleg felnőtt kíséretében menjetek, és 
kerüljétek a rosszul kivilágított, elhagya-
tott helyeket! 
Hidd el, megéri! 
 
Jól fontold meg, hogy milyen értéktárgyat 
viszel magaddal és azokat hol tartod, mert 
egy hivalkodóan viselt ékszer, mp3 leját-
szó, mobiltelefon könnyen felkeltheti má-
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sok érdeklődését, és bűncselekmény sér-
tettjévé válhatsz! 
Hidd el, nem éri meg! 
 
Ismeretlen, idegen személy közeledését 
bizalmatlanul fogadd, semmit ne fogadj el 
tőle, ne hagyd magad semmire sem kény-
szeríteni, szükség esetén ne szégyellj se-
gítségért kiabálni, elszaladni! Ha valami-
lyen értéktárgyat akarnak tőled elvenni, és 
nincs más lehetőség – bármennyire is fájó 
- add azt át! Ilyenkor a legfontosabb a 
testi épséged védelme. 
Hidd el, megéri! 
 
Ha elmúlt a veszély, a lehető legrövidebb 
időn belül értesítsd a rendőrséget (a 107-
es telefonszámon) vagy szólj szüleidnek, 
illetve más megbízható felnőttnek. A 
rendőrség munkáját az elkövető minél 
pontosabb személyleírásának megadásá-
val segíthetitek. 
Hidd el, megéri! 
 
A közlekedési szabályokat gyalogosan és 
kerékpárral, gördeszkával is tartsd be, 
mert ezzel életedet, testi épségedet óvha-
tod meg!  
Hidd el, megéri! 
 
A folyók, tavak kiváló kikapcsolódást és 
komoly veszélyforrást egyaránt jelenthet-
nek. Ha barátaiddal fürödni akartok vala-
milyen vízben, azt csak kijelölt helyen 
tegyétek, ahol lehetőség szerint úszómes-
ter és elsősegély-nyújtás is biztosított! 
Biztos mindenki hallotta már, hogy felhe-
vült testtel nem szabad vízbe ugrálni, 
mégis minden nyáron több ember vízbe 
fullad emiatt. 
Hidd el, megéri! 

A strandokon se fe-
ledkezz meg értékeid 
biztonságos őrzéséről, 
mert sajnos előfordul-
hat, hogy nem min-
denki pihenés céljából 
tartózkodik ott! 
Hidd el, megéri! 

 
Ne feledd, hogy egy jó heccnek, vagány-
kodásnak induló cselekményből könnyen 
lehet bűncselekmény vagy tragédia, me-
lyet utólag már nem lehet meg nem tör-
téntté tenni! Egy lopás, graffitizés, tele-
fonbetyárkodás, bántalmazás, egy füves 
cigi elszívása, stb. adott esetben szabály-
sértési- vagy büntetőeljárást, ill. kártéríté-
si kötelezettséget is vonhat maga után. 
Egy ilyen esemény nem csak a nyári szü-
netet árnyékolhatja be, hanem akár évek 
múltán is „visszaköszönhet”, pl. egy er-
kölcsi bizonyítvány kiváltásakor. 
Hidd el, nem éri meg! 
 
A pihenés, szórakozás mellett jusson idő 
az olvasásra, szüleid, nagyszüleid segíté-
sére. Játék közben magadra és mások testi 
épségérére is vigyázz! Szabadidődet pró-
báld mindig hasznosan tölteni, olvass 
könyveket, járj sportolni, barátaiddal és 
felnőttek bevonásával szervezz kirándulá-
sokat.  
Hidd el, megéri! 
 
Nyáron is tartsd be a szabályokat, hidd 
el, megéri! A szabályok nem ellened, ha-
nem érted, testi és lelki épséged megvé-
dése érdekében vannak! 

 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 Az eltűnt gyermekek 
világnapja alkalmából 
2015. május 31-én ötö-
dik alkalommal szervez-
ték meg Magyarorszá-
gon az Ezer Lámpás 
Éjszakája című kam-
pányt, amelynek célja, 
hogy felhívja a társada-
lom, a családok és a 

fiatalkorúak figyelmét a gyermekek eltűnésének okai-
ra, veszélyeire. 
 
Idén a főváros mellett nyolc megye, köztük Zala csat-
lakozott a programsorozathoz. A programon, a zala-
egerszegi Dísz téren a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság bűn- és baleset-megelőzési standdal, 
játékos feladatokkal, valamint rendőrségi járművek 
bemutatójával vett részt. 
 

 

   
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, 
tavaly is egy esetben kellett azért eljárást indítani, 
mert az eltűnés alatt a kiskorú sérelmére bűncselek-
ményt követtek el, míg 3 esetben az eltűnt követett el 
bűncselekményt. Gyakrabban inkább csak olyan ese-
tekkel találkozunk, amikor a fiatal a fentebb részlete-
zett okok miatt nem érzi jól magát ott, ahol van. Mi-
vel jogszabályi kötelezettség alapján minden eltűnés-
ről jelzéssel élünk a gyámhatóság felé, ezért ilyen 
esetekben a továbbiakban ők vizsgálják, hogy szük-
ség lehet-e a fiatal elhelyezésének 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. 
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