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Eltűnés bejelentése 

A jogszabályi háttér: 

 A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 

 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai 

részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, 

valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról. 

Az ügy rövid leírása 

A rendőrség körözését rendeli el a tartózkodási hely megállapítása érdekében annak az 

ismeretlen helyen lévő személynek, akinek eltűnését a rendőrségen bejelentették. 

A körözés elrendelése szempontjából eltűntnek kell tekinteni az ismeretlen helyen lévő 

személyt, ha 

 az eltűnés körülményei, az életviteléről, foglalkozásáról, más személyi körülményeiről 

rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, hogy eltűnése – kivéve a terheltet – 

bűncselekmény elkövetésével van összefüggésben, 

 cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, egészségi állapota, kora vagy más 

ok miatt képtelen magáról gondoskodni, 

 az életvitelére, személyi körülményeire, foglalkozására tekintettel az eltűnésére ésszerű 

magyarázat nem adható, 

 az eltűnés természeti katasztrófával, öngyilkossággal van összefüggésben, vagy 

 az eltűnés az emberi szervezetet ért olyan külső hatással van összefüggésben, amely a 

sérült akaratától függetlenül következett be. 

A körözést a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően 

azonnal el kell rendelni.  

A körözés elrendelésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. 



2 

A körözést elrendelő szerv a bejelentőt – jogszabály erre vonatkozó felhatalmazása hiányában 

– nem tájékoztatja  

 a körözés elrendeléséről,  

 a körözési eljárás során végrehajtott eljárási cselekményekről, továbbá  

 a bejelentőnek nincs betekintési jogosultsága a körözés irataiba, azokról nem kérhető 

másolat. 

Az eltűnt személy felkutatására irányuló körözési eljárás lefolytatására az ismeretlen helyen 

tartózkodó személy: 

 bejelentett lakóhelye, 

 bejelentett lakóhely hiányában bejelentett tartózkodási helye, 

 bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye hiányában utolsó ismert bejelentett lakó-, 

illetve tartózkodási helye, 

 a felsoroltak hiányában az eltűnéssel összefüggésben bejelentést tévő személy lakóhelye 

vagy intézmény székhelye, ennek hiányában a bejelentés helye szerinti 

rendőrkapitányság illetékes. 

Az ismeretlen helyen tartózkodó kiskorúval kapcsolatban a körözési eljárást lefolytató rendőri 

szerv illetékességének megállapítása során a fenti szabályokat a kiskorú felügyeletét ellátó 

nagykorú személyre vonatkozóan kell alkalmazni. 

Az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett ismeretlen helyen tartózkodó kiskorú 

esetén a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv illetékességének megállapítása során a 

fentieket a kiskorú eltűnése idején kijelölt gondozási helyére vonatkozóan kell alkalmazni. 

 

Eltűnés miatt körözött személy tartózkodási helyének bejelentése 

A jogszabályi háttér: 

 A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 

 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai 

részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, 

valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról. 

Az ügy rövid leírása 

A rendőrség az eltűnés miatt körözött és felkutatott személyt tájékoztatja arról, hogy bejelentés 

alapján körözés hatálya alatt áll, és írásban nyilatkoztatja arról, hogy hozzájárul-e az általa 

közölt tartózkodási, illetve az igazoltatás helyének a bejelentő részére történő közléséhez. Ha a 

felkutatott személy a nyilatkozattételt megtagadja, azt a hozzájárulás megtagadásának kell 

tekinteni. 

A rendőrség a felkutatott személy nyilatkozatának megfelelően az általa közölt tartózkodási 

helyéről vagy életben létéről és a tartózkodási helyének közlését tiltó nyilatkozatáról, illetve a 

nyilatkozattétel megtagadásáról tájékoztatja az eltűnés bejelentőjét, ezt követően a körözést 

visszavonja. 


