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. A l<apcsolat kialalcit6sa sorin az elkoveto a val6s szernelyet,
dletl<or6t, nemdt soliszol eltitl<olja, m6snak adja l<i magiit, mint
aki val6jribarr.

. Az elkorretol< eloszeretettel haszndljdk a l<ozossdgi oldalakat ds a
ny i lvdnos chat-szobdkat.

. A megosztott szerndlyes informrici6k, lctilonosen a kihir,6 kdpel<
figyelemf'elkeltoel< az elkovetok szdmra, ds novelik a c6lpontt6
vdlds kocl<6zat6t.

' A bizalom elnl,sl'6t. drdekdben harris, a c{lszemdly szdmdra
vonz<i inforurdci6kat l<ozol nragrir'61 (uem, 6letkor, fdnykdp,
drdekloddsi kor), kedvesen viselkedik vele, esetleg l<isebb
ai6nddkokat ki.ild.
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Az elkoveto szS,ndel<a sol<szor csal< ald<or' lesz
nyilviinval6, amilcor a celszemely valamilyen
szexudlis ajdnlatc:t kap a tole, yagy az |ldozat
szerrdlyeserr is taldll<ozik az elkovet6riel, al<i

eroszakosl<odni pr6b6l velr;. Elofordulhat az is,
hogy a cdlszemely egy ido rrtdn a beszdlgetdsben
kellernetlenijl erzl magdt, meftaz ell<oveto egyre
t'6menosebben ds tolal<od6bban pr6bdlja
szexu6lis tartalmri beszdlgetesbe is bevonni.
Lehetsdges az is, hogy az ellcovet6 intim l<epelcet

lciiJd magdr6l, illetve a mrisikat is erre l<dri.
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ON]-]INE GROOMINC;
A groolning angol l<ifejezds, alra a jelensegre haszn6ljrik. arnil<or egy felnott az intenreten kereszttjl alakit l<i kapcsolatot
egy gl,ertnekJ<el, azzal a cdllal, hogl' szexudlis kapcsolatra vegye rd ds szexudlisan kihaszndlja. Az r:[k6vetol< legtobbszdr
lrgy cserkdszil< be a gyelekel<et. hogl' balritsdgot vagy szerelmet szinlelnek. azert, l'tog5t a fiatal drzelmileg eLlcezdjen

kot6dni lrczzAiul<.

,ltz elkiivet6 riltaliban egy olyan I'eln6tt, aki nrirla j6val liatalabbakkal szeretne szexu/rlis klnpcsolartot l6tesiteni.
' Cdlja, hogy rdbirja a neten nregistnert g)/el'ekel(et arla, hogy szemdlyesen is tal|lkozzanal:, ds akl<or - ak6r -

eroszakkal is szexu6lis J<apcsolatot ldtesitsen.

" Tov6bbi cdl lehet, hogy pornogr'6ftartalnrfr l<dpel<et vagy felvdtelt al<ar l<dsziteni vagy kdrni a gyerektol sajtfi. celra,
illetvr: azdrt, hogy nreisokl<al megossza.

. Az is gyal<ori. hogy az elkoveto a szexudlis vitgy,ail a l]),erekel<l<el tortdno szexudlis Iartalrni beszdlgetdsel<ben.
f antiyr.i 61 6sol<ban d I i l< i, ezdr t tar t l<ap cso I atot h ata I okkal.

' Az ellcoveto a l<apott l<dpekl<el \/agy a beszdlgetdsi elozmdnyel<kel zsarolhatja isazildozatitt, hogy az rljabb l<epet,
vicle6t l<fildjon nrag6r6l, \lagy egyezzen bele a szenrdll,es tal6ikoz6ba ds a szexudlis kapcsolatba,

' Elofordulhalazis, hogy kiilfirldi rnunl<a igdretdvel ktilfoldre utaztatja|ldozatait, ahol prostitilci6ra kdnyszelitheti.

r\ MEC; Et,OZES LEHET'OSeCU
. Legyr;n n),itott a gyelmeke irrinl,flat
. Tudatositsa benne, hogy lnegbizhat Onberr ds sz6mithat a

segitsdgdre!
. Besziilgessen vele az online tdl r,eszdl)'eirol es azottani biztonsdgi

szabdlyolc'61!
. Hivja 16 fel a figyelrndt. hogi, az intertreten biirl<i mondhatia magitl

b6rkinel<.
. Akit r;zemdlvesen uem isnrertinl< az idegen, nrdg ha az irrtenteten

rendsrzeresen beszdlgetUnk is vele.
. Tanitl;a meg gl,enrel<dnel<, hogl,ne tegyen kozzd ds ne osszon tneg

mdssal kihir,6 1<6pet. idegennel pedig semurilyen szenrdll,e5
i nforrndci 6t (adatot. kdpet, stb.)

. Ha tal6lkozni al<ar valakivel, akit or.rline ismert meg, mindig
szc'ljon elotte Onnek, rls csal< az On engeddl),dvel ds jelenldtdben

taliilkozzanal<t.
. A 1'entiek al6l nincsenel< l(ivdtelek!

MIT TEGYEN GROOMING ESETtN?
. A gyermek sz6ljon a srziil6jdnek, lia

- egy besz6lgetds sor6n veszdlyben.
fenyogetve vagy kellemetleniil erzi
mag6I,

- szexu6lis tartalmrj beszdlgetdst
kezdemdnyeznek velq

- fdn1,k6p"L.t kiirnek tole vag),
szemdlyes tal6lko;z6ra hwj6k.

. Tilts6k le a felhaszndl6t i

M ents dk I e az Llzenel:.ekLlt, b eszdl g etds el< et

k6pernyomentdssel !

. Jelentsdk a honlap iizemeltetojdnek!

l"ila az elkovetS zaklala vagy fenyegeti gyermek6t 0zenetekkel, forduljon a rend6rs6ghez!


