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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A

Z antiszemitizmus elleni küzdelem egyik
legfontosabb feltétele a helyzet pontos ismerete, az
antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata.
A Tett és Védelem Alapítvány egyik célja éppen a
kérdést övező ismerethiány felszámolása. Ennek
eszköze többek között a folyamatos és szakmailag
megalapozott közéleti monitoring tevékenység,
mivel a tényleges információk összegyűjtése,
elemzése nélkül nem lehet valós védelmet
biztosítani a közösség számára. A monitoring
eredményét az Alapítvány havi rendszerességgel
közzé teszi.
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az
antiszemita gyűlölet bűncselekményekkel, illetve
a gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentés ezt
a kettőt összefoglalóan gyűlölet-cselekményeknek
nevezi. Mindkettő esetében fontos kritérium,
hogy azok elkövetésekor azonosítható az
antiszemita motiváció. Míg azonban az előbbiek
a büntetőjog szerint bűncselekményeknek
minősülnek, az utóbbiak ezt a szintet nem érik
el. A teljes kép felrajzolásához azonban mindkét
típusú cselekmény dokumentálására szükség van.
Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél
szélesebb körű monitorozásához sokféle
forrás együttes használatára van szükség. Az
események regisztrálásán kívül fontos azok
különböző jellemzőinek számbavétele is. A
dokumentálás során ezért egyrészt rögzítjük
a cselekmények helyszínére, elkövetőjére,
célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat.
Másrészt különböző cselekménytípusokat is
megkülönböztetünk.

A Tett és Védelem Alapítvány augusztusi
monitoring tevékenysége nyomán hét antiszemita
gyűlölet-cselekményt azonosított. Egy eset
a fenyegetés kategóriájába tartozik: leköptek
egy rabbit az Erzsébet téren. Hat további eset
a gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk: egy
publicisztikában Nagy Izrael megalapításának
elméletét taglalták; antiszemita posztot osztott meg
egy Pestszenterzsébeten tanító tanárnő, Ungvári
Tamás írót provokálta egy személy a villamoson;
Polgár Judit sakkozót „cionista zsidó”-nak
titulálták; egy augusztus 20-i megemlékezésen
Auschwitzba küldték az ellentüntetőket, valamint
a Keleti pályaudvarnál zsidó családra durva
megjegyzéseket és fenyegető metakommunikációs
jeleket használtak a menekültek. Öt esetet
viszont nem számítottuk be a statisztikába,
mivel nem beazonosítható az elkövetés ideje
vagy helye vagy nem egyértelmű az antiszemita
szándék, emiatt ezeket a További antiszemita
gyűlölet-cselekmények részben összegeztük.
Jelentésünkben továbbá számos, a magyarországi
holokauszthoz, antiszemitizmushoz kapcsolódó
eseményről adunk hírt.
A Tett és Védelem Alapítvány 2015 augusztusában
két feljelentést tett. Mindkét esetben
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt, mivel a Facebook profillal
rendelkező személyek olyan hozzászólásokat tettek,
amelyekben a „holokamu” kifejezést is használták.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

A

Z antiszemitizmus jelensége nem új keletű
Magyarországon. A korábban tapasztalt gyűlö
letbeszéd azonban egyre jobban eluralkodik a
közéletben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyíltan
antiszemita, rasszista nézeteket valló Jobbiknak
negyvenhárom országgyűlési képviselője van, így
az antiszemita gyűlöletbeszéd a parlamentben,
valamint szervezett rendezvényeken is sokkal
inkább megjelenik. Ezek a tényezők hívták életre

a Tett és Védelem Alapítványt. A Tett és Védelem
Alapítvány a hazai jogrendszer által biztosított
civil szerveződési lehetőségek közül az alapítványi
formát választotta; bejegyzése 2012 novemberében
történt meg. Az Alapítvány a romló minőségű
közbeszéd, a kirekesztés, az antiszemitizmus
táptalaját adó ismerethiány, valamit az atrocitások
és a törvényszegések elleni erélytelen jogi fellépéssel
szemben kíván új alternatívát nyújtani.

BRÜSSZEL INTÉZET
Az antiszemita gyűlöletcselekmények monitorozását a Tett és Védelem Alapítvány
által életre hívott Brüsszel Intézet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) által kidolgozott és javasolt módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoring
munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standardizált források által nyújtott
információk alapján rögzíti és elemzi. Az incidenseket hét különböző kategóriába soroló
monitoring munka forrásai többek között: az Intézet saját Kutatási és Incidenskövetési
Csoportjának forrásai, a sajtóban és a közmédiában fellelhető információk, valamint a
kormányzati szervekkel kötött megállapodás keretében lehetőség nyílik a bírósági, a
bűnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban fellelhető releváns adatok
felhasználására is. Az Intézet létrehozta és üzemelteti az 51 00 000 számon elérhető
FORRÓDRÓT-ot, melyen antiszemita és zsidóellenes megnyilvánulások bejelentésére
nyílik lehetőség.A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi rendszeres monitoring-jelentések
közzétételén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidóságot érintő, kvalitatív és kvantitatív
módszereket is alkalmazó kutatást, valamint az egész társadalomra kiterjedő felmérést
az antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban. A program részét képezi továbbá
egy olyan differenciált képzési program kialakítása, mely az állami ügyintézés különböző
szintjei és szereplői számára biztosít felkészítést a rasszista és antiszemita jelenségekkel
kapcsolatos fellépésről, eljárásokról iskolai és továbbképzés-rendszerű tananyagok
formájában.
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Összefogás
A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett civil
szervezet. Az Alapítvány munkájában közre
működők között vannak a statsquo/chábád EMIH,
a reform irányzatú SzimSalom vezető személyiségei
és az irányzatoktól független, de a társadalom

BRÜSSZEL INTÉZET

elismert tagjaiként számon tartott emblematikus
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány kurátorai
megjelenítik a Magyarországon működő legfon
tosabb zsidó vallási és kulturális irányzatokat és így
szimbolikusan is kifejezik, hogy az antiszemitizmus
elleni fellépés mindannyiunk közös ügye.
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A JELENTÉSRŐL

A

magyarországi antiszemitizmus megítélése,
kezelése sokszor rendkívül szélsőséges. Egyrészt
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsinylik az
ilyen cselekmények, megnyilvánulások súlyát.
Az is előfordulhat azonban, hogy egy-egy kirívó
eset kapcsán az a kép alakul ki, hogy ezek az
esetek elárasztják a közéletet. A tényleges helyzet
megismerése a valós problémák kezelésének
elengedhetetlen feltétele, ezért a Tett és Védelem
Alapítvány feladatának tekinti, hogy pontos és
minél teljesebb képet adjon a magyarországi
antiszemitizmus mértékéről. Ennek egyik eszköze
az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és
incidensek1 monitorozása. Ennek eredményét az
Alapítvány havi rendszerességgel teszi közzé. A havi
beszámolókon kívül minden évben részletesebb
elemzéseket is magába foglaló összefoglaló jelentést
készít az adott évben elkövetett cselekményekről.
A gyűlölet bűncselekmények elleni küzdelem
kiemelt fontossággal bír, mivel ezek eltérnek
más bűncselekmény típusoktól. Ezek a bűncse
lekmények egyfajta üzenetnek tekinthetők, így
túlmutatnak magán a cselekedeten. Ez a többletjelentés a társadalom különböző színterein
manifesztálódik: az egyén, a megtámadott csoport
és végül az egész társadalom szintjén. Az áldozatok
pszichológiailag, érzelmileg nagyobb traumát
élhetnek át. Ennek a cselekménytípusnak nagy
hatása van arra a csoportra nézve is, amelyhez a
megtámadott egyén tartozik. Ezen cselekmények
áldozatai sokszor felcserélhetőek, mivel számtalan
esetben a támadás nem egy bizonyos személyre

irányul, hanem bárkire, aki az adott – éppen
megtámadott – csoport tagja. Éppen ezért ezen
csoport tagjai érzelmileg szintén involválódnak,
illetve attól félhetnek, hogy a jövőben ők maguk
is ilyen előítélet motiválta bűncselekmény
célpontjaivá válhatnak. Ezek a cselekmények
sértik azt a normát, miszerint a társadalom
tagjai egyenlők. Az ilyen esetek nem megfelelő
kezelése az egész társadalomra nézve is súlyos
következményekkel járhat. (Levin és McDevitt
1999, 92–93; OSCE/ODIHR 2009a, 19–21;
OSCE/ODIHR 2009b, 17–18; Perry 2001, 10)
Általánosságban elmondható, hogy kevesebb
gyűlölet-cselekményt jelentenek, illetve dokumen
tálnak, amint amennyi valójában megtörténik.
Az áldozatok sokszor nem jelentik ezeket a
rendőrségnek. Ennek több oka lehet. Egyrészt
sokan nem bíznak abban, hogy a hatóságok
megfelelően kezelik ezeket az eseteket, akár
a felkészületlenség, akár előítéletesség okán.
Bizonyosan sok áldozat van, aki nem ismeri a
vonatkozó jogszabályokat. Az áldozatok érezhetnek
szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett
tulajdonságuk kiderül. Az alulminősítés is sok
esetben előfordul, vagyis a hivatalos szervek nem
állapítják meg a gyűlölet motivációt. Éppen a civil
szervezetek azok, akik segíthetnek ezen problémák
orvoslásában. Különösen hasznos lehet az állami
szervekkel – például rendőrséggel, ügyészséggel
– való együttműködés.2 A civil szervezetek által
készített jelentések alkalmasak lehetnek arra, hogy

1 Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben.
2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendőrség együttműködése. (CST 2013)
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a hivatalos szervek figyelmét felhívják az országban
elkövetett, gyűlölet motiválta cselekményekre. Az
összegyűjtött adatok alapján hosszú távú trendek
rajzolhatók fel. A civil szervezetek segíthetnek
egy-egy eset jogi útra való terelésében, elláthatják
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az áldozatok védelmét, illetve más módokon
segíthetik őket. Ezek a szervezetek közvetítőként is
szolgálhatnak az áldozatok és a rendőrség között.
(OSCE/ODIHR 2009b, 34–36)
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MÓDSZERTAN

A

jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik:
gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet moti
válta incidensekkel. Jelentésünkben a kétféle
cselekményt együttesen gyűlölet-cselekményeknek
nevezzük. Ezeket az EBESZ a következőképpen
definiálja3 (OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
gyűlölet-bűncselekmény: olyan a büntetőjog
szerinti bűncselekmény, amelyet emberek bizo
nyos csoportjaival szembeni előítélet motivál4
gyűlölet motiválta incidens: olyan cselekmény,
amely szintén az emberek bizonyos csoportjaival
szembeni előítéleten alapul, de nem éri el a bűn
cselekmények szintjét
Az egyes gyűlölet-bűncselekmények kiemelt
jelentőségét mutatja, hogy számos ország bűntetőtörvénykönyve elkülönülten foglalkozik ezekkel az
esetekkel. A magyar büntetőjog kétféle gyűlöletbűncselekményt nevesít: a közösség tagja elleni
erőszak, valamint a közösség elleni uszítás bűntettét.
Az újonnan elfogadott Büntető Törvénykönyv
(2012. évi C. törvény) az emberi méltóság és egyes
alapvető jogok elleni bűncselekményekről szóló
XXI. fejezetének 216., valamint a köznyugalom
elleni bűncselekményekről szóló XXXII. fejeze
tének 332. paragrafusa foglalkozik ezekkel. A

közösség tagja elleni erőszak bűntette akkor
állapítható meg, ha az elkövető a sértettet azért,
mert az valamely védett csoporthoz tartozik,
bántalmazza, kényszeríti. Ezen kívül akkor is, ha
riadalomkeltésre alkalmas kihívóan közösségellenes
magatartást tanúsít. A bűntett csak akkor valósul
meg, ha ennek konkrét sértettje van. A közösség
elleni uszítás leginkább gyűlölet-beszédet jelent,
és a tényállás megállapításának feltétele, hogy azt
nagy nyilvánosság előtt követik el. Az uszítás nem
konkrét személy, hanem egy csoport ellen irányul.
Fontos kiemelni, hogy más bűncselekmények
is minősülhetnek úgy, hogy azokat rasszista
indítékkal követték el. Ebben az esetben a
bíróságnak súlyosabb ítéletet kell hoznia.5 (TASZ
2012, 3–4) Ezeken kívül a Btk. 333. paragrafusa
a nemzetiszocialista rendszer bűnei tagadásának
bűntettéről szól. A 335. paragrafus pedig a
különböző önkényuralmi jelképek (többek között
horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt) terjesztését,
nagy nyilvánosság előtti használatát és közszemlére
tételét tiltja.
A gyűlölet incidensek meghatározásának módjairól
trendjeiről 2013 májusi jelentésünkben részletesen
írtunk. Ezen kívül ott ismertettük a nemzetközi
szakirodalom ezzel kapcsolatos megállapításait.
Jelentésünkben olyan gyűlölet-bűncselekményeket

3A
 gyűlölet bűncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Erről bővebben lásd
Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak a bűncselekmények megértéséhez,
azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások
kialakítását.
4 Ez alapján például a gyűlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyűlölet-bűncselekménynek, mivel az adott viselkedés az előítéletes
motiváció nélkül már nem lenne bűncselekmény. (OSCE/ODIHR 2009a, 24) Ennek általunk való kezeléséről lásd később.
5 A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minősítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal
követ el bűncselekményt.
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és gyűlölet-incidenseket mutatunk be, amelyek
motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek
számít minden, ahol annak elkövetője, célpontja,
módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet
személy, csoport, rendezvény, épület, emlékmű
vagy egyéb tulajdon. Fontos, hogy csak abban az
esetben beszélhetünk antiszemita motivációról,
ha kifejezetten a zsidósághoz való tartozás
feltevése miatt választotta az elkövető az adott
célpontot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a
feltevés valós-e: a zsidóságoz való vélt tartozás
is elegendő. A monitorozás során gyűlöletcselekménynek tekintünk egyrészt mindent,
ami a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába
esik. Ezek lehetnek a büntetőtörvénykönyv
által nevesített bűncselekmények (közösség
tagja elleni erőszak, közösség elleni uszítás,
nemzetiszocialista rendszer bűneinek tagadása,
önkényuralmi jelképek használata), azonban
más a büntetőtörvénykönyvben szereplő tettek
is, ha az előítéletes motiváció bizonyítható. A
gyűlölet-incidensek azonosításakor különböző,
a monitorozás során rögzített6, indikátorok
vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott
tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél
szélesebb körű monitorozásához sokféle forrás
együttes használatára van szükség. Különösen
fontosak számunkra az áldozatok bejelentései.
Ha az áldozat nekünk nem tud vagy nem akar
bejelentést tenni, akkor egy közvetítő bevonásával
értesülhetünk az incidensről. Ilyen közvetítő lehet
az áldozat hozzátartozója, ismerőse, az eset tanúja
vagy egy másik civil szervezet. A bejelentések
megkönnyítését szolgálja az Alapítvány –
korábban említett – huszonnégy órás telefonos

BRÜSSZEL INTÉZET

Forró Drótja. Ezen kívül lehetőség van online
bejelentésre, amelynek során a bejelentő még
inkább megőrizheti anonimitását.
Az Alapítvány deklarált célja, hogy kapcsolatban
álljon a hatóságokkal, mivel lehetséges, hogy az
áldozat először hozzájuk fordul vagy egy szemtanú
őket értesíti.
Fontos információforrást jelentenek a különböző
médiumok: a televízió, a rádió, valamint a sajtó
nyomtatott, illetve internetes változata. A jelentés
lényeges részét képezi a mostanában egyre nagyobb
fenyegetettséget jelentő úgynevezett virtuális
gyűlölet monitorozása.
Ezen médiumok monitorozását egyrészt
fizetett szakemberek látják el professzionális
sajtófigyelés keretei között, másrészt önkéntesek
is folyamatosan figyelik a médiumokat és a kinyert
információt továbbküldik a Brüsszel Intézet
munkatársainak feldolgozására. Fontosnak tartjuk,
hogy lehetőség szerint a média egy mind nagyobb
szeletét folyamatos monitorozás alatt tarthassuk.
Ez kiterjed nagyjából az összes fogható TV– és
rádióadóra, az összes nagyobb példányszámú
nyomtatott sajtótermékre, illetve az interneten
nem csupán a hírportálok, de a közösségi oldalak és
a szélsőséges, uszító honlapok monitorozására is. A
monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan
kidolgozott sztenderdek alapján történik.
A monitorozott gyűlölet-cselekmények közül
vannak olyanok, amelyeket a statisztika részének
tekintünk, vannak azonban olyanok is, amelyeket
rögzítünk, azonban a havi statisztikába nem szá
mítjuk bele.7

6 Ezeket a Módszertan későbbi részében mutatjuk be.
7 Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
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Gyűlölet-események, amelyek beleszámítanak a
statisztikába
• c sak Magyarországon történt gyűlölet-esemé
nyek; függetlenül attól, hogy az áldozat magyar
állampolgár-e
• minden cselekedet, esemény, atrocitás,
amely zsidó személyek, szervezetek vagy
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyítható az
antiszemita szándék vagy tartalom vagy ahol a
támadás azért történt, mert az áldozat zsidó
• azt gondolták róla, hogy zsidó
• bármilyen zsidó intézmény, épület tudatos
és indokolatlan megrongálása (akkor is, ha
a rongáláshoz nem társult további explicit
antiszemita üzenet [például egy zsinagóga
ablakát bedobják kővel])
• antiszemita kommentek blogokon, fórumokon,
közösségi oldalakon, amelyeket jelentettek a
Tett és Védelem Alapítványnak
• antiszemita és neonáci anyagok eljuttatása
egyes zsidó személyekhez, zsidó szervezetekhez,
intézményekhez
• antiszemita és neonáci anyagok kihelyezése
egyes zsidó személyek tulajdonához, zsidó
szervezetekhez, intézményekhez
• Izraellel és cionizmussal kapcsolatos kritikák,
ha azok túlmennek a politikai közlésen és
hagyományos zsidóellenes sztereotípiák
előhívását szolgálják
• események, amelyek alkalmasak arra, hogy
zsidókban félelmet keltsenek
Gyűlölet-események, amelyek nem számítanak
bele a statisztikába
• Magyarországhoz, magyarországi zsidósághoz
kötődő antiszemita gyűlölet-cselekmények,
amelyek valamiért nem tartoznak a statisztikába
(például: nem Magyarországon történtek)
• g yűlölet kifejezések, amelyek honlapokon, kom
mentekben és online fórumokon rendszeresen
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megjelennek és nem érkezett róluk személyes
bejelentés a Tett és Védelem Alapítványhoz
A regisztrált cselekmények több jellemzőjét is
rögzítjük. Korábban említettük, hogy különböző
indikátorokat használunk, amelyek segítségével
valószínűsíthető, hogy az adott cselekedet
elkövetésének motivációja előítélet volt. Ezek az
indikátorok az elkövető különböző jellemzőire,
az áldozatra vonatkozó adatokra, a cselekmény
helyszínére, időpontjára, az esemény esetleges
előzményeire vonatkoznak. Az adatgyűjtés során
ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az
adott cselekménynek voltak-e és ha igen milyen–
akár büntetőjogi – következményei.
Az egyes cselekmények regisztrálása mellett fontos
azok kvalitatív különbségeinek megragadása is.
Az esetek tipizálását kétféle módon is elvégezzük.
Az egyik kategória-rendszer szerint a következő
típusokat különböztetjük meg: közösség elleni
uszítás, közösség tagja elleni erőszak, önkényuralmi
jelkép használata és nemzetiszocialista rendszer
bűneinek tagadása, holokauszt-tagadás.
A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe a
tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekménytípust különböztetünk meg, amelyek a következők
(CEJI 2012, 10–12):
• Emberölés
- halált okozó személy elleni támadás
• Súlyos fizikai erőszak
- személy elleni támadás, amely súlyos testi
sértést okozhat
- fegyverrel vagy más, sérülés okozására alkalmas
eszközzel elkövetett támadás
- tulajdon elleni támadás, amely során
az ingatlanban tartózkodó emberek
meghallhatnak
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- bombák és levélbombák
- emberrablás
• Támadás
-
személy elleni fizikai támadás, amely nem
életveszélyes és nem súlyos
- az áldozat védekezése vagy menekülése követ
keztében sikertelen támadási kísérlet
- emberek tárgyakkal való megdobálása, azt az
esetet is ide értve, amikor a dobás célt tévesztett
• Rongálás
- tulajdon elleni fizikai támadás, amely nem okoz
életveszélyt
- t ulajdon meggyalázása
-
g yújtogatás, amely nem okoz életveszélyt,
sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés
- egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos
fenyegetés
-
„bombatámadás”, amelyről később kiderül,
hogy csupán megtévesztés volt
- zaklatás
- rágalmazás

BRÜSSZEL INTÉZET

• Gyűlöletbeszéd
nyilvános gyűlöletbeszéd
virtuális gyűlölet
sértő magatartás
egynél több címzettnek elküldött sértő írás
irodalom és zene
• Diszkriminációs esetek
Fontosnak tartjuk a gyűlölet-cselekmények kon
textusba helyezését is. Ezek a tettek ugyanis
nem légüres térben léteznek és egyáltalán nem
függetlenek attól a társadalmi és kulturális
környezettől, amiben történnek. Lényeges ezen
cselekmények dinamikája is: sokszor inkább
folyamatokról, mintsem különálló eseményekről
van szó. (Perry 2001, 8) A statikus adatokon kívül
rövid leírásokat is közlünk az egyes esetekről,
ami segít a cselekményt körülvevő környezet
megértésében.8 Az idősoros adatok elemzésekor
pedig mindenképpen gondot fordítunk majd az
események dinamikájának bemutatására.

8 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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Tett és Védelem Alapítvány augusztusi
monitoring tevékenysége nyomán hét antiszemita
gyűlölet-cselekményt azonosított, amelyek közül
egy a fenyegetés, hat a gyűlöletbeszéd kategóriájába
tartozik.

Az Alapítvány állampolgári bejelentés alapján
szerzett tudomást arról, hogy augusztus 3-án a
Nemzeti InternetFigyelő oldalon megjelent egy
publicisztika »A menekült-invázió nagy Izrael
előkészítése« címmel. Szerzőként egy, a Nemzeti
Arcvonalhoz9 köthető személyt jelöltek meg.

Fenyegetés
Leköpték a rabbit
Budapest, Erzsébet tér
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Augusztus 31-én egy rabbi a feleségével és több
gyermekkel a budapesti Erzsébet téren pihent a
füvön, amikor hirtelen egy 22–26 év körüli nő a
rabbi háta mögül érkezve a rabbi fejére köpött és
elszaladt. A fiatal nővel egy hasonló korú fiatal
férfi is volt, aki kérdésre válaszolva azt mondta,
hogy nem a fiatal nővel van, viszont a térről együtt
távoztak. A nőt megpróbálták kérdőre vonni,
miért tette, de nem válaszolt és távozott a térről a
férfivel. A rabbi haszid szokásoknak megfelelően
fekete-fehér ruházatot, kipát viselt, és szakállt hord.
Gyűlöletbeszéd
Készülőben Nagy-Izrael
Magyarország
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Felvezetésként egy teoretikus térkép látható,
amelyen kijelölték Nagy Izraelt. Ez magába foglalja
Libanont, egy, a Földközi-tenger keleti partján
található kisebb törökországi területet, Szíria
területének több mint felét, az iraki területek
körülbelül felét és az egyiptomi fennhatóság
alatt álló Sínai-félszigetet. Déli határvonalnak
a Sínai-félsziget keleti oldalán elterülő Akabaiöböl északi pontjától a Perzsa-öböl északi részéig
húzott vízszintes vonalat jelölték ki, aminek
következményeként Jordánia nagy része, SzaúdArábia északi területei és Kuvait kisebb része is
Nagy Izrael részét képezné. A kép aláírása: „Nagy
Izrael, az emberi minőség gyűlöletének földje, a sátán
leendő otthona”.
A cikk szerzője az elején rögtön leszögezi, hogy
„a menekültáradatot cionista háttérhatalmi erők
irányítják. Elég megnézni a zsidó származású
szakértőkkel kitömött jogvédő szervezeteket, akik
pénzzel, élelemmel és ruhákkal látják el a beözönlőket.
Ők a jogokra hivatkoznak, a háttérben viszont sokkal

9 A Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA) Magyarország egyik legnagyobb és legszervezettebb félkatonai gyűlöletcsoportja. A
szervezet a magyar extrémizmus egyik főszereplője, központi feladatot lát el más gyűlöletcsoportok félkatonai kiképzésében.
(forrás: http://athenaintezet.hu/terkep/olvas/9#read)
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sötétebb tervek lappanganak, melyeket a zsidóságnak
a szabadkőművességgel összefonódott rétege próbál
megvalósítani.” Ezután ismertet egy tervet, melynek
célja a zsidó világbirodalom kialakítása. Ennek
első lépése Izrael állam megteremtése volt. A terv
második lépéseként Nagy Izrael létrehozását jelölte
meg, amely a cikk szerint éppen folyamatban van.
A cikk szerint nem meglepő módon Szíriából,
Egyiptomból és Irakból, amik a későbbiekben Nagy
Izrael részét képeznék, érkezik a legtöbb menekült.
„Ezek az országok viszonylag jó gazdasággal és
természeti erőforrásokkal rendelkeztek, például
olajjal. Az Amerikai Egyesült Államok Izrael
kérésére pontosan ezért itt robbantott ki háborúkat és
lehetetlenítette el az életet. Mivel az említett országok
területeit az eljövendő Nagy Izraelben zsidóknak
kell, hogy lakjanak, így az ottani lakosságot fel kell
számolni. […] Akik mégis maradnak, azokat a szintén
zsidó irányítás alatt lévő ISIS – (ellen-iszlám/ellenállam) terrorszervezete irtja ki, megteremtve ezzel
az életteret a zsidók számára.” Európában pedig
„a liberális jogvédők cionista gazdáik parancsára
folyamatosan próbálják elfogadtatni az idegeneket.
[…] Ezzel legyengítik és megsemmisítik az őshonos
európai rasszt. Minőségtelen, öntudatlan véglényeket
termelnek ki, akiket a zsidók hercege egyszerűen tud
irányítani, illetve rabszolgának használni.” „Ha
Európa elbukik, onnantól már nagyon könnyű a zsidó
világbirodalom [harmadik lépés] megvalósítása.
Birodalmuk az európai ember kiirtásával jár, és a
káosz torz világa szabályainak érvényesítésével.”
A publicisztikát pedig felszólítással zárja, amely
közösség elleni uszításként is felfogható: „Nem
engedhetjük, hogy megvalósítsák! Európa fiainak
minden eszközzel fel kell lépniük a zsidó világuralmi
törekvések ellen! Európában mi fogjuk érvényesíteni
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akaratunkat, mely helyreállítja a rendet és elűzi a
hódítókat.”
Antiszemita posztot osztott meg a tanárnő
Budapest
Forrás: !!444!!!
A !!444!!! augusztus 25-én tette közzé azt a
cikkét, amelyben Pestszenterzsébet egyik általános
iskolájában tanító tanárnő Facebook posztjait
gyűjtötték össze. A cikk szerint a tanárnő több
mint 20 éve az általános iskolában dolgozik.
A Magyarországra érkező menekültekkel és
cigányokkal kapcsolatos gyűlöletkeltő megosztások
mellett augusztus 15-én egy zsidóellenes viccet is
megosztott Hitler fényképével egyetemben:
„Hitler odaszól a zsidóknak:
- Diszkó lesz a kohóban!
- És ki játszik?
- A 100 fok celsius!10”
Az esettel kapcsolatos további eseményeket a
Hivatalos és civil reakciók részben ismertetjük.
Megtalálta az emberségét
Budapest
Forrás: Ungvári Tamás Facebook oldala
Ungvári Tamás író, műfordító, irodalomtörténész
augusztus 18-án tette közzé Facebook oldalán, hogy
frappáns válaszának hála nem történt komolyabb
baja. Tanításba igyekezett a négyes-hatos
villamoson, amikor egy bőrfejű, tetovált, kigyúrt
alak provokálta. Az utazó közönség hátrahúzódott,
magára maradt. Végül ezt mondta provokátorának:
„Nézd, öreg, én már nem tudok visszaütni.” A pasas

10 Utalás a magyar 100 folk celsius zenekarra, amely 1976-ban alakult és főként country és bluegrass stílusú számokat adnak elő.
Repertoárjukban a gyermekek és a felnőttek is megtalálják a kedvükre valót. (forrás: http://www.100folkcelsius.hu/)
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sarkon fordult és leszállt a következő megállónál.
Polgár Judit megérdemelte vagy sem?
Budapest
Forrás: !!444!!!
Varga B. Tamás szövegíró augusztus 20-án osztotta
meg véleményét Polgár Judit11 Magyar Szent István
Rend12 kitüntetésével kapcsolatban. A Facebookon
közzétett posztban így nyilatkozott: „POLGÁR
JUDIT MEGKAPTA A SZENT ITVÁN
RENDET [sorváltás] És én szívből gratulálok neki!
[sorváltás] (Egy magyargyűlölő, illegitim Habsburg
kurva idegenbarát, magyargyilkosról elnevezett díja
nem köthet ki méltóbb helyen, mint egy cionista zsidó
mellén.)” (szöveghű idézet)
A !!444!!! hívta fel a figyelmet erre a posztra. A cikk
megjelenése után, még augusztus 20 án Varga B.
Tamás magyarázatot tett közzé Facebook oldalán,
amelyben kifejtette, hogy miért pontosan azt a
szöveg írta ki. A jelentés szempontjából releváns
részt az alábbiakban ismertetjük: „Polgár Judit
sakkozói kvalitásait természetesen ostobaság lenne
kétségbe vonnom. És nem is az a baj vele, hogy
zsidó. Hanem, hogy cionista zsidó. Amely állapot
képtelenné teszi őt arra, hogy magyarként a magyar
érdekeket tartsa mindenekfelett fontosnak. Tehát,
hogy egyáltalán kiérdemeljen bármiféle magas
rangú, magyar állami kitüntetést.”
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Paprikás hangulat a VIII. kerületi megemlékezésen
Budapest, Golgota tér
Forrás: Hír24, Magyar Narancs
A Budapest VIII. kerülete által szervezett augusztus
20-i ünnepséget a VIII. kerületi Golgota téren
tartották, ahol a kerület polgármestere Kocsis
Máté (Fidesz) is beszédet mondott. A rendezvény
kezdete előtt az Orczy téren a Szabó Gábor vezette
Nincs Alku Párt képviselői gyülekeztek, majd
átmentek a másik térre. A téren körülbelül egy
tucat „kopasz, kigyúrt, elsőre Fradi-ultrának tűnő
önkéntes biztonsági” ember állta el az útjukat.
A Hír24 szerint „egyértelműen előre megbeszélt
instrukciók szerint jártak el: határozottan kint
tartottak mindenkit” . Pár perc elteltével indulatosan
ordítoztak a kint rekedtek és az „őrök”, ennek
folyamán az egyik férfi az ellentüntetőknek ezt
ordította: „Menjetek inkább Auschwitzba!”.
Egy zsidó család pillantások kereszttüzében
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítványhoz augusztus 24-én érkezett a
bejelentés, hogy „minap” egy férfi, a felesége és
a 6 éves fiúk – a férfi és a fiú kipával a fejükön –
a Bethlen téri zsinagógából hazafelé tartva a
Keleti pályaudvarnál található aluljárón haladtak

11 Világhírű magyar sakkozó. 1989 és 2014 között megszakítás nélkül, visszavonulásáig vezette a női sakkozók világranglistáját.
Első nemzetközi versenyét 1985-ben nyerte, két csapatban megnyert olimpiai bajnokság után csak férfi mezőnyben indult,
majd 1991-ben férfi nemzetközi nagymester lett. Eredményei elismeréseként – más díjai mellett – az évszázad sakkozónőjének
is választották. Az általa kifejlesztett »Képességfejlesztő sakk« oktatási eszköz 2013-ban a Nemzeti Alaptanterv része lett, amely
önálló tantárgyként választható az általános iskolák alsó tagozatában. 2013-ban átvehette teljesítményért a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést is. (forrás: http://www.juditpolgar.com/hu/eletrajz)
12 2011 óta a legmagasabb állami kitüntetés. A Szent István Rend – a Mária Terézia magyar királynő által 1764. május 5-én alapított
Szent István Rend megújításaként – a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek,
nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. (forrás: http://www.keh.hu/kituntetesek/1514-Kituntetesek)
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keresztül, ahol akkortájt a közel-keleti és afrikai
területekről érkező menekültek feküdtek a földön.
Amikor az általuk hagyott keskeny ösvényen
mentek végig, durva megjegyzések és fenyegető
metakommunikációs jelek kísérték végig őket. Az
áldozatokban mély nyomot hagytak a történtek.
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Tett és Védelem Alapítvány monitoring
tevékenysége során 2015 augusztusában öt olyan
esetet azonosított, amely nem képezi részét a
statisztikának, mivel az elkövetés ideje vagy helye
nem beazonosítható vagy nem egyértelmű az
antiszemita szándék.
Megrongálták a nyíregyházi holokauszt
emlékművet
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Forrás: MTI
Augusztus 4-én reggel érkezett bejelentés
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányságra, hogy a város Dob utcai parkjában
lévő holokauszt-emlékművet megrongálták. Az
emlékmű talapzatáról az elkövetők leemeltek egy
vésett márványlapot és azt összetörve a földön
hagyták.

Horogkereszt a metróban
Budapest, Dózsa György út
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány önkéntese augusztus 16-án
Budapesten, a M3-as metróvonal Dózsa György
úti megállójában a fali fehér burkolatba karcolt
horogkeresztet fényképezett14.
Náci jelkép matricákon
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Augusztus 18-án az Alapítvány önkéntese jelezte,
hogy a Köki Terminál bevásárlóközpont egyik
1. emeleti üzletében olyan testmatrica csomagokat
árultak, amelynek egyike a nemzetiszocialista
Németország jelképét, a birodalmi sast ábrázolta
horogkereszttel, valamint külön egy horogkeresztet
is tartalmaz.

További információk a Hivatalos és civil reakciók
részben olvashatók.
Kinyilatkoztatás?
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Augusztus 11-én az Alapítvány önkéntese a M3as metróvonalon közlekedő 305-ös szerelvény
egyik reklámplakátját fényképezte le, amelyen
egy mosolygó férfi alkarjára azt a feliratot írták,
hogy „zsidó vagyok”, valamint mellé koponyát és
csontokat rajzoltak.13
Matricacsomag birodalmi sassal és horogkeresztekkel, Forrás:
13 A fényképet minősége miatt nem tesszük közzé.
14 A fényképet minősége miatt nem tesszük közzé.
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Megrongálták az emléktáblát
Budapest, Teleki tér
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány önkéntese szeptember 2-án jelezte,
hogy augusztus 31-én hajnalban egy 4-6 fős csoport
egyik tagja a Teleki téri zsinagógánál kihelyezett
emléktáblát megrongálta. A fiatal férfi felmászott a
tábla melletti ablakon található rácsra, majd átlépett
az emléktáblára, amely a súlya alatt félig leszakadt.
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Augusztus hónapban nem azonosítottunk közösségi híreket és reakciókat.
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Nyomozást indítottak
Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Forrás: MTI
A További antiszemita gyűlölet-cselekmények
részben ismertetett nyíregyházi holokausztemlékmű rongálás kapcsán a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense,
Fedor Rita augusztus 4-én az MTI-nek elmondta,
hogy a rendőr-főkapitányság rongálás miatt
indított nyomozást.
Augusztus 4-én a Miniszterelnökség közleményében kifejezte, hogy a kormány elítéli
a
holokauszt-emlékmű
megrongálóinak
vandalizmusát. Mint írták, a magyar nemzet
rendkívül sokat szenvedett a 20. században, a
„totális diktatúrák és egyéb elnyomó rendszerek
által üldözött, meghurcolt, megkínzott és legyilkolt
ártatlan áldozatok iránti tiszteletadás a kormány
és a magyar állampolgárok közös felelőssége, és
mindnyájunk erkölcsi kötelessége”. A magyar
történelem meghatározó eseményeire emlékművek
sokasága hívja fel a figyelmet a Kárpát-medencében.
Megóvásuk közös társadalmi felelősség, amelyre
Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít –
szögezte le a közlemény.
Augusztus 4-én Sárosi György, a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség vezetője az M1-nek elmondta, hogy
őszintén reméli, „csak vandalizmus”, nem pedig
szélsőjobboldali vagy rasszista indíték áll a rongálás
hátterében. Annál is inkább, mert azon dolgoznak
a városban, hogy minél többet mutassanak a
„valós zsidó mivoltból, értékekből” – tette hozzá.

A hitközség vezetője felidézte, hogy korábban
egyszer már megrongálták az emlékművet,
de az „sima rongálás” volt, a graffitik között
nem szerepeltek önkényuralmi jelképek.
Úgy fogalmazott: mivel az emlékmű a város
tulajdonában és kezelésében van, a helyreállítás
költsége Nyíregyházát terheli, de egy köztéri
szobor megrongálása „mindannyiunk anyagi és
erkölcsi vesztesége”.
Zsidózás miatt vádat emeltek
Budapest
Forrás: Index
Májusi jelentésünkben ismertettük, hogy május
25-én a Dunapark Étterem Kávéház előtt várakozó
két héberül beszélő férfinak egy közeli padon
ülő 63 éves budapesti férfi azt mondta, hogy
„mocskos zsidók”, majd hozzátette: „szégyen, hogy
Hitler nem fejezte be a munkáját. Ha lenne egy
puskám, lelőnének titeket.” Később megismételte:
„Bárcsak lenne egy puskám, hogy mindnyájatokat
lelőhesselek.” Az idősebb, magyarul is beszélő izraeli
konzul feljelentést tett. Május 29-i információk
szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság
Felderítő Főosztálya folytat eljárást közösség tagja
elleni erőszak elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt. A férfi szabadlábon védekezik.
Az Index augusztus 24-i cikkében ismertette,
hogy a Budapest V. és a XIII. Kerületi Ügyészség
közösség tagja elleni erőszak miatt emelt vádat a 63
éves budapesti férfival szemben. A közösség tagja
elleni erőszak Magyarországon bűncselekmény, 3
évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
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A KLIK is vizsgálja
Budapest
Forrás: MTI, !!444!!!

Ágoston Tibor bocsánatot kért
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
Forrás: Dehir, Népszabadság

A – többek között – antiszemita viccet megosztó
tanárnő esetét az Antiszemita gyűlöletcselekmények részben ismertettük.

2014 januárjában a jobbikos önkormányzati
képviselő, Ágoston Tibor egyik beszédében
szándékosan „holokamu”-ként és „holokaszt”-ként
utalt a holokausztra. 2015. március 26-án első
fokon 750.000 Ft pénzbüntetést szabott ki rá a
Debreceni Járásbíróság.

Az augusztus 25-i cikkében a !!444!!! ismertette,
hogy megkeresték az iskolát, ahol a tanárnő
dolgozik, és ott azt az információt kapták, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ15
(KLIK) a tanárnő munkáltatója, de felszólítják a
pedagógust, hogy moderálja a Facebook oldalát.
A !!444!!! szerint a tanárnő valóban levette a
legsúlyosabb posztokat.
A köznevelési államtitkárság augusztus 25-én
közölte az MTI-vel, hogy utasította a KLIK-et,
hogy soron kívül indítson vizsgálatot a pedagógus
Facebook posztjai ügyében. A köznevelési
államtitkárság közleménye szerint, amennyiben
a portál által bemutatott megnyilvánulások
megfelelnek a valóságnak, a tanár nem maradhat
a KLIK foglalkoztatottja. A vizsgálat idejére a
tanárt a KLIK felmentette a munkavégzés alól.
Mint írták, az államtitkárság fontosnak tartja,
hogy „a pedagógus hivatás gyakorlói megfelelő
erkölcsi értékrenddel bírjanak, amelyet az oktatásnevelés során mind a tanulók, mind pedig a szülők
felé közvetítenek.” Az államtitkárság egyúttal
leszögezte: elítélnek minden rasszista, antiszemita,
gyűlölködő és bármely etnikai vagy vallási
kisebbséggel szembeni agressziót, ahogy az erre
való verbális vagy írásos buzdítást is.

A Népszabadság online verziója augusztus 17én ismertette, hogy Varga Zoltán debreceni
önkormányzati képviselő, a Demokratikus
Koalíció (DK) helyi elnöke határozati javaslatot
nyújtott be, mely szerint a testület hívja vissza
Ágoston Tibort a kulturális bizottságból és az
oktatási, ifjúsági és sportbizottságból is, valamint a
helyi önkormányzati cégeket tömörítő Debreceni
Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottságából.
Júliusi jelentésünkben ismertettük, hogy Papp
László, Debrecen polgármester felszólította
Ágoston Tibort, hogy kövesse meg az érintett
zsidó közösséget és Debrecen valamennyi polgárát.
Ágoston Tibor augusztus 28-án eleget tett a
felszólításnak. Teljes egészében közöljük a szöveget:
„A [Debrecen] Városi Közgyűlés határozatának
megfelelően ezúton is bocsánatot kérek a debreceni
zsidó közösségtől a tavaly januárban, egy
megemlékezésen tett szerencsétlen kijelentéseim
miatt.”

15 A Klik 2013-ban több magyarországi pedagógus szakszervezettel közösen szerződést írt alá, amelyben vállalta, hogy a
fenntartása alá tartozó köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottakkal szemben a munkáltatói
jogkört gyakorolja. (forrás: http://klik.gov.hu/dokumentumok)
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI
ANTISZEMITIZMUSRÓL

Az oktatás jó eszköz
Gyöngyös, Heves megye
Forrás: MTI

A kiállítás megmutatja, hogy a magyarországi
zsidóság milyen érzelmi kapcsolatban áll Izraellel –
hangsúlyozta.

Augusztus 26-án a Zsidó Kulturális Fesztivál
keretében, a gyöngyösi zsinagógában megnyílt
kiállítás megnyitóján Ilan Mor, Izrael állam
nagykövete kijelentette, hogy az oktatáson
keresztül lehet harcolni az antiszemitizmus, az
előítéletek, a különböző kirekesztő nézetek ellen.

Heisler András arról beszélt, hogy elborzasztó az
Európában egyre terjedő antiszemitizmus, ami ellen
oktatással kell küzdeni. „Az antiszemitizmusnak
ugyanis nincs objektív forrása, az antiszemitizmus a
butaság szinonimája” – jelentette ki.
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Emlékművet állítottak – egykori nevén –
Kamanyec-Podolszkijban
Budapest
Forrás: MTI
Augusztus 27-én volt az ünnepélyes átadása egy
zárt vagonajtót ábrázoló emlékműnek, amelyet az
Ukrajnában található Kamjanec-Pogyilszkijban
állítottak fel. Az emlékmű az 1941-ben ezen
a napon a Szovjetunió német megszállás alatt
lévő nyugati részén – akkori hivatalos nevén
Kamenyec-Podolszkij – közelében mintegy 23
600, nagyobbrészt Magyarországról kitoloncolt
zsidó embert gyilkoltak meg a német SS-csapatok.
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt
társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára
az emlékmű felavatása után az MTI-nek
elmondta, hogy fontos, különösen napjainkban,
hogy minden ember a saját döntését úgy hozza
meg, hogy legyen tudatában annak minden
lehetséges következménnyel. „Fontosnak éreztük,
hogy a magyar kormány nevében egy emlékjelet
állítsunk az áldozatoknak, ezzel is kifejezve
gyászunkat, fájdalmunkat és együttérzésünket
az áldozatok hozzátartozói iránt. Egyúttal
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figyelmeztetve mindenkit, hogy egyes akkori
magyar kormányhivatalnokok döntése, jóllehet nem
számoltak vele, mégis mekkora tragédiához vezetett.
[…] Közös felelősség mindennemű népirtással
szemben felemelni hangunkat és kifejezni elutasító
magatartásunkat” – emelte ki az államtitkár.
Az eseményen résztvevő Kirschner Péter, a Magyar
Zsidó Kulturális Egyesület vezetője elmondta,
hogy 2013-ban járt a szervezet küldöttsége
Kamjanec-Pogyilszkijben. „Megrendülten láttuk,
hogy nincs egy emlékjel, amely az akkori magyar
kormány felelősségét tükrözné.” „Meggyőződésünk,
hogy a gyűlölet, az üldöztetés, a megbélyegzés
legkisebb jelére is azonnal reagálni kell, nem szabad
megvárni, amíg katasztrofális következményei
lesznek” – hangsúlyozta.
Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató
Intézet főigazgatója azt emelte ki, hogy a
múlt ismerete meghatározó és létfontosságú
mindenkinek. Ez az emlékmű figyelmeztet arra,
hogy ilyesmik ne történhessenek meg sehol senkivel.
„A döntéshozóknak pedig mindig legyen felelőssége és
megfelelő rálátása arra, hogy a döntésüknek milyen
következményei lesznek” – hangsúlyozta.

A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY HIVATALOS ÜGYEI

A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány augusztus 11-én feljelentést
tett az Esztergomi Rendőrkapitányságon16
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt.
Augusztus 9-én J. N. felhasználónévvel rendelkező
személy hozzászólt a Tett és Védelem Alapítvány
Facebook oldalán augusztus 5-én megosztott
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH) vezető rabbija által írt »Hogyan
beszéljünk a holokausztról?« című cikkhez:
„Hogyan beszéljünk? Úgy hogy húzattok vissza a
picsába ahonnan jöttetek! Az emberek könyökén
jön már ki az ajvékolásotok, meg igyenélősödésetek
a holokamutokkal együtt! Irogatják itt a kibaszott
erkölcsi ökörséget, és már ötven éve a kártérítésekből
meg a jóvátételekből éltek!” (szöveghű idézet)
A feljelentés indoklása szerint a holokauszt a
náci Németország által kontrollált területeken
a második világháború alatt végrehajtott, a
nemzetiszocialista német kormány által eltervezett
és irányított népirtás, melynek célja a zsidóság
kiirtása volt. Törvényileg védett a holokauszt
tényének megkérdőjelezhetetlensége. Viszont a
„holokamu” kifejezés egyértelműen a holokauszt

tényét tagadó jelentéstartalommal bír, melynek
nagy nyilvánosság előtti használata kimeríti a
bűncselekmény elkövetését17 , hiszen a „holokamu”
összetett szó, mely a holokauszt és a kamu
szóösszetételével jött létre, jelentése egyértelműen
a holokauszt, mint nemzetiszocialista rendszer
által elkövetett népirtásnak hazugságként történő
beállítása.
Az Alkotmánybíróság 2015. július 8-án értesítette
a feleket, hogy az alkotmányjogi panasz indítványát
befogadták és tárgyalni fogják.
A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány augusztus 11-én feljelentést tett
az Budapest V. Kerületi Rendőrkapitányságon18
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt.
2015. augusztus 9-én T. R. felhasználónévvel
rendelkező személy hozzászólt a Tett és Védelem
Alapítvány Facebook oldalán augusztus 5-én
megosztott Köves Slomó (EMIH vezető rabbi)
»Hogyan beszéljünk a holokausztról?« című
cikkhez: „sehogy, mert már hányunk a sok
holokamutól--már kussolnotok kéne és nem élősködni,
hanem termelő munkával, sajátmagatokat eltartani

16 A magánszemély Facebook profilján lakhelyként Dömöst jelölte meg, amely igazgatásilag Esztergomhoz tartozik.
17 2014. július 2-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletet hozott annak a személygépjármű tulajdonosnak az ügyében, aki
évekig a gépjárművére ragasztott „Holokamu” felirattal közlekedett. Az ítélet egy év börtönbüntetés volt, két évre felfüggesztve.
18 A magánszemély Facebook profilján lakhelyként Budapestet jelölte meg.
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és nem a mások munkájának gyümölcsét ellopni
-- vagyis , ha itt akartok élni akkor csakis a Szent
Korona Tan szerint ???” (szöveghű idézet)
Az Alapítvány ezt a feljelentést is az előzőekben
ismertetett feljelentéshez hasonlóan indokolta.
Augusztus 31-i határozatában a Budapest V. Kerületi
Rendőrkapitányság az Alapítványt értesítette, hogy
jelen bűnügyet egyesítik a 2015. március 20-án,
az Alapítvány által tett feljelentéssel. A március
20-i feljelentés tárgya szintén nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása volt, mivel
T. M. felhasználói profillal rendelkező személy a
március 16-án megosztott »Leváltották a főrabbi
emlékét meggyalázó jobbikost« cikkhez a következő
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hozzászólásokat írta a Facebookon: „Hol van az a
Duna-parti holokamu emlékmű? húsz éve keresem,de
nem találom…egyébként el nem tudom képzelni,hogy
a zsidók csákányoztak volna akkor a Dunán..
merthogy igencsak be volt fagyva…kipp-kopp?
Karinthy röhög a sírjában…merthogy őtalálta ki a
történetet…” (szöveghű idézet) és „Nincsenek magyar
zsidók.. vagy zsidók vannak,vagy magyarok…nekem
semmi közöm a humbug kitalált holokamujukhoz..
milyen nép az, amely a saját halottaiból él, 60 éve?
és a holokamujuk után palesztin gyerekeket ölnek?”
(szöveghű idézet). Mindhárom hozzászólásban
megjelenő „holokamu” szó miatt ítélte úgy a
Rendőrkapitányság, hogy az ügyeket együtt lehet
és kell kezelni.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

Az alábbi táblázatban a jelentésben található
összes esetet, eseményt kronologikus sorrendben
mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja,

hogy az adott eseményről a jelentés melyik részében
számoltunk be bővebben.

Sorszám

Dátum

1

augusztus 3.

Készülőben Nagy-Izrael

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

2

augusztus 4.

Megrongálták a nyíregyházi holokauszt emlékművet

További antiszemita gyűlöletcselekmények

3

augusztus 4.

Nyomozást indítottak

4

augusztus 11.

A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista rendszer
bűneinek nyilvános tagadása miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

augusztus 11., 31. A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista rendszer
bűneinek nyilvános tagadása miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

5
6
7

augusztus 15.

Esemény

Antiszemita posztot osztott meg a tanárnő

augusztus 17., 28. Ágoston Tibor bocsánatot kért

Kategória

Hivatalos és civil reakciók

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd
Hivatalos és civil reakciók

8

augusztus 18.

Megtalálta az emberségét

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

9

augusztus 20.

Polgár Judit megérdemelte vagy sem?

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

10

augusztus 20.

Paprikás hangulat a VIII. kerületi megemlékezésen

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

11

augusztus 24.

Egy zsidó család pillantások kereszttüzében

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

12

augusztus 24.

Zsidózás miatt vádat emeltek

Hivatalos és civil reakciók

13

augusztus 25.

A KLIK is vizsgálja

Hivatalos és civil reakciók

14

augusztus 26.

Az oktatás jó eszköz

A magyarországi
antiszemitizmusról

15

augusztus 27.

Emlékművet állítottak – egykori nevén – KamanyecPodolszkijban

Közösségi hírek, reakciók

16

augusztus 31.

Leköpték a rabbit

Antiszemita gyűlöletcselekmények: fenyegetés

17

augusztus 31.

Megrongálták az emléktáblát

További antiszemita gyűlöletcselekmények

18

–

Kinyilatkoztatás?

További antiszemita gyűlöletcselekmények

19

–

Horogkereszt a metróban

További antiszemita gyűlöletcselekmények

20

–

Náci jelkép matricákon

További antiszemita gyűlöletcselekmények
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KAPCSOLAT ÉS TÁMOGATÁS

A Tett és Védelem Alapítvány zsidó szervezetek
civil kezdeményezése, amely a zsidó tradíciókat
követve kész határozott lépéseket tenni az egyre
inkább elharapódzó antiszemita jelenségek
visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága
miatt bántalmazás vagy antiszemita inzultus érte,
ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt
szervekhez!

A Tett és Védelem Alapítvány munkája csak
akkor lehet sikeres, ha sokan osztoznak azon
elkötelezettségünkben, hogy megteremtsük a
sérelmet elszenvedettek számára a tisztességes
eljáráshoz való jogot, ezért arra kérjük, egyéni
felajánlásával segítse az Alapítvány munkáját!
Adományát az alábbi bankszámlaszámon
juttathatja el az Alapítványhoz:

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetőségei:

Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén
fogad az Alapítvány:

FORRÓDRÓT
(+36 1) 51 00 000
Tett és Védelem Alapítvány honlapján:
www.tev.hu/forrodrot
és facebook oldalán:
www.facebook.com/tev-tett-es-vedelemalapitvany
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