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Augusztus 30.  

Eltűntek világnapja 
 

 

 

 

 

Az  Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben nyilvánította augusztus 

30-át az eltűntek világnapjának. Az emléknap célja, hogy felhívja a figyelmet azon 

szervezetekre, amelyek a családok egyesítését tűzték ki feladatukként. Az eltűntek listájára 

többféle okból kerülhet valaki: vannak, akik önszántukból "kilépnek" addigi életükből, és 

valahol másutt, netán más országban, földrészen új névvel kezdenek új életet. Mások esetleg 

bűncselekmény áldozatává válnak, és holttestük nem kerül elő, de legnagyobb számban 

természeti katasztrófákban, fegyveres konfliktusokban eltűnt emberek vannak köztük. 

Magyarországon az eltűntek felkutatásával elsődlegesen a Magyar Vöröskereszt 

Keresőszolgálata foglalkozik. A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálata jelenleg évente 

átlagosan ezerötszáz keresési kérelmet kap. Ezek többsége még mindig a II. világháborúval és 

az ’56-os eseményekkel, kisebb hányada pedig a jelenlegi háborúk elől országunkba 

menekülőkkel áll összefüggésben. A Keresőszolgálat ezen kívül évente több száz olyan 

keresési kérelemmel foglalkozik, amelyek nem háborús eseményekhez kapcsolódnak, ám 

humanitárius megfontolásból indokolttá teszik a Vöröskereszt segítségét. Szolgáltatásukat az 

alábbi esetekben lehet igénybe venni. 

Ha az alábbiak következtében eltűnt családtagját szeretné megtalálni: 

 háborús események 

 fegyveres konfliktusok 

 politikai üldöztetés 

 természeti katasztrófák 

Komoly humanitárius indok esetén a Keresőszolgálat háborús eseményekkel össze nem függő 

ügyeket is elvállal: 

 külföldön élő utolsó hozzátartozó keresése 

 külföldön élő családtag informálása betegségről vagy halálesetről 

 külföldön élő, életjelet nem adó, idős, beteg családtag keresése 

 hozzátartozó eltűnése esetén a Rendőrséghez célszerű fordulni. 

  
A Magyar Vöröskereszt Keresőszolgálatának elérhetősége 1051 Budapest, Arany János utca 

31. (Tel.: 06-1-374-1323). 
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Az alábbi listában hasznos linkek és más szervezetek adatbázisai találhatóak, amelyek 

azokban az esetekben segíthetnek a keresésben, amikor a Keresőszolgálat nem kompetens.  

Magyarország területén élő hozzátartozója keresésében a Vöröskereszt közreműködésére 

nincs szükség. A következő hivatal nyújt segítséget, amennyiben meg tudja adni a keresett 

hozzátartozó személyi adatait: 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala  

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. 

1450 Budapest, Pf.: 81. 

E-mail: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu 

Tel.: 06(1) 455-6700 

Fax.: 06(1) 455-6875 

Ügyfélszolgálat: 06-1-455-

67-70 

Otthonukból eltűnt személyek esetén: 

 

Hozzátartozója eltűnése esetén a rendőrséghez célszerű fordulni a 112-es segélyhívószámon. 

A rendőrség által keresett személyek http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/nyilvanos-

korozesek weboldalra kerülnek fel.  
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