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vezetői összefoglAló 

Az 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 felrajzolá-
sához 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.

2013 júniusában tizenegy antiszemita gyűlölet-cselekményt azonosítottunk. ezek közül kettő 
számít támadásnak, vagyis olyan fizikai erőszaknak, amely nem életveszélyes és nem súlyos. 
Az egyik esetben az áldozat könnyebben meg is sérült. A további kilenc esetet a gyűlöletbeszéd 
kategóriájába soroltunk, amely közül hat szervezett körülmények között valósult meg. közül-
ük négynek közvetlen köze van a jobbikhoz, egy pedig a párt korábbi tagjához. A gyűlölet-
cselekmények közül négy – rasszista, többnyire a jobbikhoz tartozó képviselők révén – kötődik 
valamilyen mértékben a magyar országgyűléshez. ez is fontos indikátora a gyűlöletbeszéd 
elterjedtségének.
A gyűlölet-cselekmények közül több esetben az ügyek hivatalos útra terelésében, az áldozatok 
segítésében a tett és védelem Alapítványnak is kiemelt szerepe volt.
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A tett és védelem AlApítvány

Az antiszemitizmus jelensége nem új keletű magyarországon. A korábban tapasztalt 
gyűlöletbeszéd azonban egyre jobban eluralkodik a közéletben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 
nyíltan antiszemita, rasszista nézeteket valló szélsőségeseknek számos országgyűlési képviselője 
van, így az antiszemita gyűlöletbeszéd a parlamentben, valamit 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.

összefogás

A tett és védelem Alapítvány bejegyzett civil szervezet. Az Alapítvány munkájában 
közreműködők között vannak a neológiát és ortodoxiát képviselő mazsihisz, a statsquo/chábád 
emiH, a reform irányzatú szim salom vezető személyiségei és az irányzatoktól független, de 
a társadalom elismert tagjaiként számon tartott emblematikus személyiségek egyaránt. Az 
Alapítvány kurátorai megjelenítik a magyarországon működő legfontosabb zsidó vallási és 
kulturális irányzatokat és így szimbolikusan is kifejezik, hogy az antiszemitizmus elleni fel-
lépés mindannyiunk közös ügye.

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 mód-
szerek alapján végzi. Az intézet, a monitoring munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standard-
izált 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 megál-
lapodás 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 ké-
pezi 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, eljárá-
sokról iskolai és továbbképzés-rendszerű tananyagok formájában.
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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 ered-
ményét 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 bűncselekmények egyfajta üzenetnek tekinthetők, így 
túlmutatnak magán a cselekedeten. ez a többlet-jelentés a társadalom különböző színterein 
manifesztálódik: az egyén, a megtámadott csoport és végül az egész társadalom szintjén. Az 
áldozatok pszichológiailag, érzelmileg nagyobb traumát élhetnek át. ezeknél a cselekmények-
nél nem „csak” az áldozatok vagyona, testi épsége kerül veszélybe, hanem önbecsülése is. ezek 
a tettek megkérdőjelezik az egyén egyenlőséghez, magához a társadalomhoz való tartozásának 
jogát. fontos, hogy ezeknél a bűncselekményeknél az áldozatokat valamilyen megváltozhatat-
lan tulajdonságuk miatt ér támadás, éppen ezért még védtelenebbnek érezhetik magukat. Az 
áldozatok sokszor attól félnek, hogy újra atrocitások áldozataivá válnak. Az ilyen esetek nem 
megfelelő kezelése könnyen az áldozatok másodlagos viktimizációjához vezethet. 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 meg-
támadott – 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. különösen igaz ez olyan csoportok esetében, amelyek hosszú idő 
óta ki vannak téve az előítéleteknek. nem kell bizonygatni, hogy a zsidóság ezek közé a 
csoportok közé tartozik. 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. egyrészt az elkövetőket vagy akár másokat is hasonló bűntettek 
elkövetésére sarkallhat. másrészt jelentősen csökkentheti a társadalmi kohéziós erejét. (levin 
és mcdevitt 1999, 92–93; osce/odiHr 2009a, 19–21; osce/odiHr 2009b, 17–18; 
perry 2001, 10)

 1 Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben. 
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általánosságban elmondható, hogy kevesebb gyűlölet-cselekményt jelentenek, illetve doku-
mentálnak, amint amennyi valójában megtörténik. Az áldozatok sok esetben 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. Az áldozatok közül sokan nem rendelkeznek azzal a jogismerettel, ami garantálja a 
védelmüket. Az áldozatok érezhetnek szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett tulajdon-
ságuk kiderül. Az alulminősítés is sok esetben előfordul, vagyis a hivatalos szervek nem ál-
lapítják meg a gyűlölet motivációt. éppen a civil szervezetek azok, akik segíthetnek ezen prob-
lémák orvoslásában. különösen hasznos lehet az állami szervekkel – például rendőrséggel, 
ügyészséggel – való együttműködés.2 A civil szervezetek által készített jelentések alkalmasak 
lehetnek arra, hogy 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 az ál-
dozatok védelmét, illetve más módokon segíthetik őket. ezek a szervezetek közvetítőként is 
szolgálhatnak az áldozatok és a rendőrség között. (osce/odiHr 2009b, 34–36)

 2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendőrség együttműködése. 
(CST 2013)
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módszertAn

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet mo-
tiválta incidensekkel. ezeket az ebesz a következőképpen definiálja3 (osce/odiHr 
2009b, 15–16):

 • gyűlölet-bűncselekmény: olyan a büntetőjog szerinti bűncselekmény, amelyet 
  emberek bizonyos csoportjaival szembeni előítélet motivál4

 • gyűlölet motiválta incidens: olyan cselekmény, amely szintén az emberek bizonyos  
  csoportjaival szembeni előítéleten alapul, de nem éri el a bűncselekmények szintjét

Az egyes gyűlölet-bűncselekmények kiemelt jelentőségét mutatja, hogy számos ország 
bűntető-törvénykönyve elkülönülten foglalkozik ezekkel az esetekkel. A magyar büntetőjog 
kétféle gyűlölet-bűncselekményt 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. fe-
jezetének 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 közösség-
ellenes 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 nemzeti-
szocialista 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.

3 A 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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A gyűlölet incidensek meghatározásának módjairól trendjeiről májusi jelentésünkben részletesen 
írtunk. ezen kívül ott ismertettük a nemzetközi szakirodalom ezzel kapcsolatos megállapításait. 
jelentésünkben olyan gyűlöltet-bűncselekményeket és gyűlölet-incidenseket mutatunk be, ame-
lyek 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 tar-
tozás is elegendő. A monitorozás során gyűlölet-cselekménynek tekintünk egyrészt mindent, 
ami a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába esik. ezek lehetnek a büntetőtörvénykönyv által 
nevesített bűncselekmények (közösség tagja elleni erőszak, közösség elleni uszítás, nemze-
tiszocialista 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 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 sajtó-
figyelés 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. 

6 Ezeket a Módszertan részben mutatjuk be.
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A monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyűlölet-cselekmények közül vannak olyanok, amelyeket a statisztika részé-
nek tekintünk, vannak azonban olyanok is, amelyeket rögzítünk, azonban a havi statisztikába 
nem számítjuk bele.7

gyűlölet-események, amelyek beleszámítanak a statisztikába

 • csak magyarországon történt gyűlölet-események; függetlenül attól, hogy az áldozat  
  magyar állampolgár-e 
 • minden cselekedet, esemény, atrocitás, amely zsidó személyek, szervezetek vagy tulaj- 
  don ellen irányul és ahol bizonyítható az antiszemita szándék vagy tartalom vagy ahol  
  a támadás azért történt, mert az áldozat zsidó vagy 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 szer- 
  vezetekhez, 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)
 • gyűlölet kifejezések, amelyek honlapokon, kommentekben és online fórumokon rend- 
  szeresen megjelennek és nem érkezett róluk személyes bejelentés a tett és védelem 
  Alapítványhoz

7 Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
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A regisztrált cselekmények több jellemzőjét is rögzítjük. korábban említettük azokat az in-
dikátorokat, amelyek segítségével valószínűsíthető, hogy az adott cselekedet elkövetésének 
motivációja előítélet volt. ezek az indikátorok az elkövető különböző jellemzőire, az áldozat-
ra vonatkozó adatokra, a cselekmény helyszínére, időpontjára 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 holokauszttagadás. 

A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekmény-
típust különböztetünk meg, amelyek a következők (ceji 2012, 10–12):

 • emberölés: halált okozó személy elleni támadás
 • súlyos fizikai erőszak
  o személy elleni támadás, amely súlyos testi sértést okozhat
  o fegyverrel vagy más, sérülés okozására alkalmas eszközzel elkövetett támadás
  o tulajdon elleni támadás, amely során az ingatlanban tartózkodó emberek meghalhatnak
  o bombák és levélbombák
  o emberrablás
 • támadás
  o személy elleni fizikai támadás, amely nem életveszélyes és nem súlyos
  o az áldozat védekezése vagy menekülése következtében sikertelen támadási kísérlet
  o emberek tárgyakkal való megdobálása, azt az esetet is ide értve, amikor a dobás célt  
   tévesztett
 • rongálás
  o tulajdon elleni fizikai támadás, amely nem okoz életveszélyt
  o tulajdon meggyalázása
  o gyújtogatás, amely nem okoz életveszélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet
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 • fenyegetés
  o egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos fenyegetés
  o „bombatámadás”, amelyről később kiderül, hogy csupán megtévesztés volt
  o zaklatás
  o rágalmazás
 • gyűlöletbeszéd
  o nyilvános gyűlöletbeszéd
  o virtuális gyűlölet
  o sértő magatartás
  o egynél több címzettnek elküldött sértő írás
  o irodalom és zene
 • diszkriminációs esetek

fontosnak tartjuk a gyűlölet-cselekmények kontextusba helyezését is. ezek a tettek ugyanis 
egyáltalán nem függetlenek attól a társadalmi és kulturális környezettől, amiben történnek. 
lényeges ezen cselekmények dinamikája is: sokszor inkább folyamatokról, mintsem külön-
álló 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 dina-
mikájának bemutatására. 

11

8 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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AntiszemitA gyűlölet-
cselekmények – 2013. június

A tett és védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2013 júniusában tizenegy anti-
szemita gyűlölet-cselekményt azonosított. ezek közül kettő számít támadásnak, a további 
kilenc esetet pedig a gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk. A gyűlölet-bűncselekményeket 
típusok szerint, azon belül pedig időrendi sorrendben mutatjuk be. Az egyes csoportba tar-
tozó eseteket más szempontok szerint is jellemezzük.

 ElköVETéS hElySzínE
  főváros      7
  megyeszékhely     1
  egyéb város     1
  község      1
  n/A      0
  nincsen konkrét helyszín   1
 ElköVETéS SzERVEzETTSégE
  spontán     5
  szervezett     6
  n/A      0
  CSElEkmény BünTETőjOgI TípuSA
  közösség elleni uszítás    8
  közösség tagja elleni erőszak   2
  Holokauszttagadás    1
  önkényuralmi jelképek használata  0
  n/A      0
  CSElEkmény-TípuS
  támadás     2
  gyűlöletbeszéd     9
  n/A      0

1. táblázat: gyűlölet-cselekmények legfontosabb jellemzői, 2013. június (esetszámok)
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támAdás

A cselekmények közül kettőt soroltunk ebbe a kategóriába. mindkettő a fővárosban történt. 
Az egyik esetben a sértett könnyebben megsérült. A másikban nem történt személyi sérülés, 
de ez csak annak volt köszönhető, hogy a megtámadott férfi időben el tudott menekülni. 

zsidó férfit fenyegetett és bántalmazott támadója az 1-es villamoson

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
június 17-én többször életveszélyesen megfenyegetett és meg is támadott egyik utas-
társa egy 55 év körüli, jellegzetes öltözetű zsidó férfit. A támadó először azt kifogásolta, 
hogy zsidók igénybe merik venni a villamost, majd közelebb lépve életveszélyesen meg-
fenyegette és megpróbálta felgyújtani áldozata szakállát. Az áldozatnak sikerült meg-
védenie magát és épségben elhagyni a villamost.
A tett és védelem Alapítvány felvette a kapcsolatot a megtámadott férfival, aki részletes 
leírást adott az esetről az Alapítványnak, de feljelentést nem kívánt tenni.

megütöttek majd feljelentettek egy izraeli férfit Budapesten

Budapest, VII. kerület
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
egy, a vii. kerületben élő 35 éves izraeli férfinek egy szintén ott élő család tagjai többször 
megjegyzést tettek zsidóságára, sokszor nem engedték, hogy egy liftben utazzon velük. 
mikor a férfi azt kérte a szomszédjában lakó családtól, hogy kicsit halkítsák le a zenét, 
rátámadtak. belerúgtak a kutyájába és a családdal lakó felnőtt fiuk többször megütötte 
és a zsidóságát gyalázó kijelentésekkel illette a férfit. később a szomszéd jelentette fel az 
izraeli férfit azzal, hogy rájuk támadt. A tanúvallomások az izraeli illetőségű, fotósként 
dolgozó férfi elbeszélést támasztják alá. 
A tett és védelem Alapítvány jogsegély szolgálata felajánlotta segítségét a jogi eljárásban 
a bántalmazott izraeli férfinek.

gyűlöletbeszéd

A júniusban elkövetett gyűlölet-cselekmények közül kilenc esetében beszélhetünk 
gyűlöletbeszédről. Hat esetben szervezett akcióról volt szó. ezek közül négy közvetlenül 
kötődik a jobbikhoz, egy pedig a párt korábbi tagjához. A cselekmények közül nyolc közös-
ség elleni uszítás, egy pedig holokauszt-tagadás volt. 
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hősök napja – megemlékezés a Waffen SS elesett tagjairól

Dég, Fejér megye
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
A magyar nemzeti Arcvonal idén június 1-jén tartotta meg szokásos megemlékezését 
dégen, a festetics-kastély kertjében álló német-magyar emlékműnél. A „Hősök napján” 
a Waffen ss elesett tagjaira emlékeztek. A rendezvényen jelen voltak a Waffen ss még 
élő tagjai is. A rendőrség ugyan arra szólította fel a nemzeti Arcvonal egyenruhás tag-
jait, hogy egyenruhában és alakzatban nem vonulhatnak fel, de ők ezt figyelmen kívül 
hagyva zavartalanul masíroztak a rendezvényen. A rendőrség nem avatkozott közbe.

A tett és védelem Alapítvány vizsgálja a rendezvénnyel kapcsolatban feltételezett jog-
sértések elleni fellépés lehetőségét. 

 
lezsidózta az ATV stábját egy szolgálatban lévő tűzoltó

Pest megye, 11-es főút
Forrás: ATV, MTI
Az Atv stábja június 8-án az árvízi védekezés idején vágóképeket forgatott a 11-es 
főúton leányfalu és tahitótfalu között, amikor az út mentén várakozó tűzoltók egyike 
hangosan „itt vannak a zsidók” megjegyzést tette. később odaszólt a stábnak, hogy 
„megyek leh…gyozom a zsidókat”.
A katasztrófavédelem vezetése elhatárolódik minden diszkriminatív és gyűlöletkeltésre 
okot adó kijelentéstől, és erre szólítja fel az állomány valamennyi tagját – közölte az 
országos katasztrófavédelmi főigazgatóság (okf). Az okf közleményében azt írta: 
sajnálattal értesültek arról a hírről, amely szerint az árvíz elleni küzdelemben részt vevő 
tűzoltók egyike „vallási hovatartozással kapcsolatos kijelentéssel illette” az egyik médium 
televíziós stábját.
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holokauszt-tagadással vádolta meg gaudi-nagy Tamást Steiner pál

Budapest, Parlament 
Forrás: MTI
Az országgyűlés alkotmányügyi bizottságának június 10-i ülésén az mszp képviselői 
határozati javaslatot kezdeményeztek, amely arra kérné fel az oktatási minisztert, hogy 
dolgozzon ki ajánlást, hogy valamennyi a közoktatásban tanuló meglátogathassa az 
Auschwitz-birkenau haláltábor helyén létrehozott emlékhelyet és múzeumot. A vitá-
ban gaudi-nagy tamás azt mondta: a jobbik nem támogatja az indítvány, mert mint 
mondta „vannak kritikák azzal kapcsolatban, hogy a történelmi emlékhely kialakítása 
mennyire felel meg a valóságnak”. 
gaudi-nagy a parlamentben már májusban is arról beszélt, hogy kérdéses, hogy az 
emlékhely kialakítása megfelel-e a valós történelmi tényeknek. erre reagálva rogán 
Antal, a fidesz frakcióvezetője akkor közleményben közölte, senkinek nincs joga 
megkérdőjelezni a holokauszt tényét. 

jobbik: homoszexuális vagy zsidó lobbinak engedelmeskedik a kormány?

Budapest
Forrás: MTI
A jobbik álláspontját ismertetve novák előd június 13-i sajtótájékoztatóján Alföldi 
róberttel kapcsolatban tette fel a kérdést, hogy „most épp homoszexuális vagy zsidó 
lobbi az, aminek engedelmeskedik a kormányzat”? úgy vélte továbbá, hogy amikor 
„különösen a zsidó világkongresszus kapcsán rendkívül elszaporodtak azok a jelenségek, 
hogy a különböző zsidó szervezetek szólnak bele a magyar politikába vagy kultúrába, 
akkor beszélni kell erről.” A jobbik szerint a zsidó szervezetek magyar belügyekbe való 
beavatkozása nemzetbiztonsági kockázattal jár.

holokauszt-tagadó kijelentést tett lenhardt Balázs a parlamentben – a Tett és 
Védelem Alapítvány feljelentést tett 

Budapest, Parlament 
Forrás: Stop.hu
Holokauszt-tagadó kijelentést tett lenhardt balázs, volt jobbikos, jelenleg független 
országgyűlési képviselő a parlamentben. lenhardt az országgyűlés június 17-i ülés-
napján felszólalásában a vészkorszak túlélőit „úgynevezett holokausztáldozatok”-nak 
nevezte.
lenhardt balázs ezen kifejezés használatával megvalósította a nemzetiszocialista rendszer 
által elkövetett népirtás tényének jelentéktelen színben történő feltüntetését, ezért a tett 
és védelem Alapítvány büntetőfeljelentést terjesztett elő az ügyészségen a képviselővel 
szemben.
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Ismét a kettős állampolgárságú képviselők iránt érdeklődött a jobbik

Budapest, Parlament 
Forrás: MTI
A jobbik országgyűlési képviselője, mirkóczki ádám a parlament június 17-i ülés-
napján az országgyűlési képviselők kettős vagy többes állampolgárságának ügyében kér-
dezte a miniszterelnököt. Az adat véleménye szerint fontosabb a vagyonnyilatkozatnál. 
orbán viktor válaszában elmondta, hogy nem látja akadályát annak, hogy a parlamenti 
képviselők önkéntesen nyilatkozzanak állampolgárságukról, de szerinte ez parlamenti 
ügy, amit a képviselőknek egymással kell megbeszélniük. 
A kérdés nem először hangzik el a parlamentben: gyöngyösi márton jobbikos 
országgyűlési képviselő 2012 novemberében javasolta annak felmérését, hogy hány 
olyan zsidó származású ember van magyar országgyűlésben és a magyar kormányban, 
aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Országgyűlési anticionista csoport létrehozását kezdeményezte a jobbik – végül 
meghátráltak

Budapest
Forrás: MTI
június 19-ére sajtótájékoztatót hívott össze novák előd és Hegedűs lórántné, a jobbik 
országgyűlési képviselői, hogy bejelentsék a magyar országgyűlés Anticionista csoport-
jának megalakulását. kövér lászló házelnök már a bejelentés megjelenésekor kijelentette: 
nem engedélyezi, hogy anticionista vagy más „ehhez hasonló provokatív, magyarország 
nemzeti érdekeit sértő egyéb képviselői csoportosulás” alakuljon. A sajtótájékoztatón 
végül bejelentették, nem állt szándékukban anticionista csoport létrehozása, csupán 
tesztelni akarták a szólásszabadság határait.

hazaárulók – zsidesz – Fidesz feliratú molinót lógattak a debreceni közgyűlés 
ülésén

Debrecen, Hajdú-Bihar megye
Forrás: Dehir
vélhetően a jobbik áll a debreceni városi közgyűlésen 
június 27-i ülésén történtek mögött. egy „Haza-
árulók – zsidesz – fidesz” feliratú molinót lógattak 
le a karzatról. Az elkövetők között volt sándor 
lajos, az új magyar gárda Hajdú-bihar megyei 
főkapitánya is. bár a jobbik frakció jelen lévő két 
tagja nem beszélt a tiltakozásról, a cél valószínűleg 
a jobbik június 21-i parlamenti demonstrációjának 
lemásolása volt. kósa lajos polgármester és a 
jelenlévő képviselők nem reagáltak az akcióra.
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holokauszt-vicc egy váci iskolaújságban 

Vác, Pest megye
Forrás: Hír24
A váci boronkay györgy műszaki közép-
iskola és gimnázium iskolaújságjában az 
„Aranyköpések” rovatában a következő volt 
olvasható:

„Diákok párbeszéde:
Milyen zsidó ünnepek vannak?
Holokauszt…”

Az igazgató a tett és védelem Alapítvány megkeresésére azt válaszolta, hogy az is-
kolaújság nem a Holokauszton kívánt élcelődni, hanem a rovat funkciója, hogy a 
diákok tudatlanságát igyekezzék humorosan kijavítani. elmondta, hogy az iskolában 
nincs antiszemitizmus, nemrég járt náluk vágó istván, holokauszt túlélő édesanyjával, 
hogy a holokauszt borzalmairól meséljen a tanulóknak, illetve ilan mor izrael állam 
magyarországi nagykövete is elismerően nyilatkozott iskolájukról.
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A boronkay györgy műszaki középiskola és 
gimnázium újsága 
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további AntiszemitA 
gyűlöletcselekmények

18

A tett és védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2013 júniusában két olyan 
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított, amelyek nem képezik részét a statisztikának. Az 
egyik cselekményről ugyan júniusban adott hírt az egyik roma hírportál, azonban a cselekmény 
pontos időpontja nem megállapítható. másrészt olyan, közösségi oldalon lévő adatlapon meg-
található információról van szó, amelyről közvetlenül a tett és védelem Alapítványhoz nem 
érkezett bejelentés. A másik cselekményt pedig az országhatáron kívül követték el.

náci-karlendítés a Dohány utcai zsinagóga előtt

Budapest, Dohány utcai zsinagóga
Forrás: C-press
gy. zsuzsanna és ismeretlen társa magyar zászlót tartva kezükben náci karlendítés köz-
ben fotóztatták magukat a dohány utcai zsinagógánál. A képeket egy közösségi oldalon 
található adatlapján publikálta, melyet később egy roma közösségi honlap állított pellen-
gérre annak rasszista és gyűlöletkeltő tartalmai miatt.

gy. zsuzsanna szerepel egy, az interneten terjedő videón is, ahol egy, a budapesti meleg 
büszkeség napjáról hazainduló felvonulót ütlegel, majd azt hazudja a rendőröknek, 
hogy a felvonuló kezdte a verekedést. ebben az ügyben már eljárás folyik ellene.

gy. zsuzsanna (jobbra) és társa a zsinagógánál gy. zsuzsanna (balra) náci-karlendítése a dohány 
zsinagóga előtt
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hangosan zsidózott és a padlóra köpött egy szegedi férfi a szabadkai zsinagógában

Szabadka, Szerbia
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
r. dezső, egy szegedi utazási iroda munkatársa egy magyar turistacsoporttal érkezett a 
szabadkai zsinagógához. ingyen szeretett volna bejutni, miután az ügyeletes ezt a kérését 
megtagadta, hangosan a zsidók szidalmazásába kezdett és a padlóra köpött. Az utazási 
iroda későbbi levelében azt írta, munkatársuk a hőség miatt ideges lehetett és a zsina-
góga munkatársai félreérthették a helyzetet. Az esetet a zsinagóga biztonsági kamerája 
rögzítette.

A biztonsági kamera felvétele, a háttérben r. dezső
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HivAtAlos és civil reAkciók

Balog zoltán fogadta a Raoul Wallenberg Egyesület elnökét

Budapest
Forrás: MTI
balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere június 3-án hivatalában fogadta orosz 
ferencet, a raoul Wallenberg egyesület elnökét, akit április 28-án bántalmaztak egy 
sportmérkőzésen. orosz ferenc akkori elmondása szerint a puskás ferenc stadionban 
az ftc-videoton meccsen szurkolt családjával, ahol többen mussolinit éltető szólamo-
kat, valamint „sieg Heil”-t kiabáltak. egy idő után rájuk szólt, hogy hagyják abba, 
ekkor megfenyegették, és „zsidó kommunistának” nevezték. A mérkőzés végén távozó-
ban két férfi az útjába állt, majd egyikük azt mondta, „csak azért is sieg Heil”, majd 
a másik megütötte és eltörte az orrcsontját. A tett és védelem Alapítvány felajánlotta 
orosz ferencnek a jogi segítséget és támogatást az eljárás során.
A miniszterrel történt megbeszélésen orosz ferenc átadta a sportért is felelős minisz-
ternek azokat a javaslatokat, amelyeket a sporteseményeken történő rasszista megnyil-
vánulások visszaszorítása érdekében dolgoztak ki.

A Budapesti nyomozó ügyészség vádiratot nyújtott be Csatáry lászló ellen

Budapest
Forrás: MTI
2013. június 4-én az amerikai bíróság jogsegély iránti kérelme alapján tanúként hall-
gatták volna meg csatáry lászlót, azonban a kihallgatáson csatáry egészségi állapotára 
tekintettel nem jelent meg. 2010-ben holokauszttúlélők és hozzátartozóik keresetet 
nyújtottak be Washingtonban a magyar állammal, illetve a máv-val és a rail cargo 
Hungariával (a máv cargo jogutódjával) szemben, azzal a váddal, hogy a második 
világháború idején együttműködtek a nácikkal a zsidók kiirtásában. A mostani tárg-
yaláson rövid tanácskozást követően a felperesek és az alperesek megállapodtak, hogy 
az eljárás jelen szakaszában eltekintenek csatáry lászló személyes meghallgatástól, 
ehelyett inkább egy újabb jogsegély keretében indítványozzák majd az ellene indult 
büntetőeljárás nyomozati iratainak beszerzését. 
ugyanezen a napon a budapesti nyomozó ügyészség háborús bűntett miatt vádiratot 
nyújtott be a csatáry lászló ellen indított bűnügyben a fővárosi törvényszékhez. mivel 
az ügy kiemelt jelentőségűnek minősül, a bíróságnak három hónapon belül meg kell 
tartani az első tárgyalást. 
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előzmények

csatáry lászló 1997-ben, az ellene indított kitoloncolási eljárást megelőzve, távozott 
kanadából, ahol 1955-ben kapott állampolgárságot. A kanadai hatóságok azért határozták el 
kitoloncolását, mert kiderült: a magyar férfi annak idején hamis adatok révén jutott kanadai 
állampolgársághoz. 

2011 szeptemberében, efraim zuroffnak, a simon Wiesenthal központ vezetőjének feljelen-
tése alapján rendelt el nyomozást háborús bűntett elkövetésének gyanúja miatt csatáry 
lászló ügyében a budapesti nyomozó ügyészség. A vádak szerint 1944 tavaszán kassán 
rendőrparancsnokként kulcsszerepet játszott több mint 15 ezer zsidó ember Auschwitzba de-
portálásában. csatáryt 1948-ban távollétében a kassai járási népbíróság háborús bűntettért 
már halálra ítélte. 

csatáryt gyanúsítottként először 2012. július 18-án hallgatták ki; őrizetbe vették és bevon-
ták az útlevelét. bűnösségét ekkor, ahogyan minden későbbi esetben is tagadta. ekkor az 
ügyészség kezdeményezésére 30 napra elrendelték csatáry lászló házi őrizetbe helyezését, 
amit azóta több ízben meghosszabbítottak. csatáryt abban a hónapban még egyszer, novem-
berben harmadszor is kihallgatták. 

A magyar hatóságok még 2011 szeptemberében kértek jogsegélyt szlovákiából, amely-
nek keretében a szlovákiai illetékes hatóságok folyamatos kapcsolatban vannak a magyar 
hatóságokkal. Az ügy kirobbanása óta többször merült fel csatáry szlovákiának való kiada-
tásának kérdése. 2012. július 24-én a szlovákiai zsidó Hitközségek központi szövetsége 
(úzzno) bejelentette: indítványozni fogja, hogy az erre illetékes szlovák szervek kérvényez-
zék magyarországtól csatáry lászló szlovákiába való kiadatását. július 30-án tomás borec 
szlovák igazságügy-miniszter mondta el: azt szeretné, ha a gyűjtőtábor volt parancsnoka el-
leni eljárást szlovákiában folytatnák le. 2013. március 28-án a kassai kerületi bíróság életfo-
gytiglan tartó szabadságvesztésre változtatta a kassai járási népbíróság által 1948-ban csatáry 
lászlóra kimondott halálos ítéletet. e módosítással az ítélet a jelenlegi szlovák jogrend szerint 
végrehajthatóvá vált, s annak kézbesítését követően nemzetközi elfogatóparancsot lehet ki-
adni. csatáry lászló a döntés ellen panaszt emelt, amelyet a szlovák legfelsőbb bíróság 
április 24-én elutasított. A panasz elutasítása után a kassai kerületi bíróság jogosult arra, hogy 
határozzon az életfogytiglan tartó szabadságvesztés végrehajtásának módjáról. Az erről szóló 
döntés várhatóan július 18-án születik meg. 
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prőhle gergely amerikai kollégájával való találkozón megerősítette a kormány 
elkötelezettségét az antiszemitizmus elleni küzdelemben

Budapest
Forrás: MTI
prőhle gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára június 5-én fogadta 
amerikai kollégáját, Thomas meliát, és a találkozón többek között kijelentette, hogy 
a magyar kormány következetesen a zéró tolerancia elvét követi az antiszemitizmus 
minden megnyilvánulásával szemben.

Előzetesbe került a kaposvári zsidó temető egyik megrongálója

Kaposvár, Somogy megye
Forrás: Kapospont
tavaly két férfi rongálta meg a kaposvári zsidó Hitközség kezelése alatt álló izraelita 
temető síremlékeit. mivel az elsőrendű vádlott a tárgyalásra a szabályszerű idézés elle nére 
sem jelent meg, június 12-én a kaposvári járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatását.

A Tormay Cecile ügy legújabb fejleményei

Budapest
Forrás: MTI
mint arról májusi jelentésünkben is beszámoltunk, május 29-én arról döntött a 
fővárosi közgyűlés, hogy a ii. kerületben egy eddig névtelen közterület tormay cecile, 
közismerten antiszemita írónő nevét veszi fel. A mazsihisz és más zsidó szervezetek a 
következő napon jelezték megdöbbenésüket és tarlós istvánt a döntés visszavonására 
kérték. ugyanezen a napon a főpolgármester az elnevezés újratárgyalását és a magyar 
tudományos Akadémiától állásfoglalás kérését kezdeményezte. május 31-én a 
jobbik ugyanakkor arra szólította fel a budapesti városvezetést, hogy „ne engedjen a 
hisztériakeltő, értelmetlen követeléseknek”. 

A fővárosi közgyűlés június 12-i ülésén elfogadták, hogy a közterületi elnevezésről 
kikérik az mtA állásfoglalását, és annak ismeretében módosulhat a korábbi határozat. 
A testület ugyanakkor elutasította mind a jobbik, mind az mszp módosító javasla-
tát. A jobbik azt indítványozta, hogy tárgyalják meg a Herzl tivadarról elnevezett vii. 
kerületi közterületi elnevezést is, és erről is kérjenek akadémiai állásfoglalást. Az mszp 
visszavonni javasolta a tormay cécile köz elnevezését, továbbá azt, hogy ezentúl csak 
akadémiai állásfoglalás ismeretében lehessen közterületet elnevezni. 

A főpolgármester június 13-án visszautasította, hogy az ő kezdeményezésére neveztek el 
közt tormay cecile-ről. ugyanezen a napon kerényi imre, miniszterelnöki megbízott 
közölte, hogy ő volt a javaslattevő; álláspontja szerint a politikai és a művészi tevékeny-
séget el kell választani egymástól.
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Elutasították a kaposvári köztisztviselő ellen közösség elleni izgatás gyanúja miatt 
tett feljelentést

Kaposvár, Somogy megye
Forrás: Sonline
A kaposvár és környéke pénzügyi végrehajtási társulásban dolgozó köztisztviselő a 
facebook közösségi portálon osztotta meg több nemzetiségi és nemzeti közösséget, köz-
tük a zsidókat is érintő rasszista nézeteit. lamperth mónika az mszp országgyűlési 
képviselője állampolgári bejelentés alapján jelentette föl közösség elleni izgatás gyanúja 
miatt, amit azonban a somogy megyei rendőr-főkapitányság június 13-én elutasított. 

A jobbik II. nemzeti juniálisa ellen tüntettek Sopronban 

Sopron, Győr-Moson-Sopron megye
Forrás: NOL
Az mszp kezdeményezésére június 16-án a demokratikus ellenzék pártjai és más civil-
szervezetek tiltakozást tartottak a jobbik ii. soproni nemzeti juniálisa ellen. A juniális-
ra meghívták előadónak gyöngyösi mártont, a jobbiknak azt a képviselőjét, aki hírhedt 
felszólalásában kezdeményezte: írják össze hány olyan zsidó származású tagja van a kor-
mánynak és a parlamentnek, akik „nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek”. A soproni 
pap réten álló Holokauszt-emlékműnél tartott demonstráción többek között elhangzott: 
„ne legyenek olyan rendezvények magyarországon, melyekre a zsidógyűlölet a belépő”. 

Felfüggesztették lenhardt Balázs mentelmi jogát

Budapest, Parlament 
Forrás: MTI
lenhardt balázs, független, korábban jobbikos országgyűlési képviselő 2012 decemberé-
ben tartott cionizmusellenes demonstráción beszédet mondott, majd meggyújtott egy 
izraeli zászlót és lyukat égetett a közepébe. 
A tett és védelem Alapítvány a képviselő ellen 
közösség elleni izgatás vádjával tett feljelentést. 
ennek következményeként a legfőbb ügyész 
garázdaság bűntettének gyanúja miatt kezde-
ményezte mentelmi jogának felfüggesztését, 
amelyet a parlament június 17-én döntő több-
séggel megszavazott. lenhardt a plenáris ülésen 
azt mondta, hogy szerinte a zászlóégetés a 
világon mindenütt belefér a politikai tiltakozás 
kinyilvánításába
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Ebben a hónapban kétszer is megbüntették novák Elődöt, a jobbik országgyűlési 
képviselőjét

Budapest, Parlament 
Forrás: MTI
miután novák elődöt, a jobbik országgyűlési képviselőjét a szocionista szó használa-
táért május 27-én 50 ezer forintra büntették, egy hét elteltével június 3-án ismét meg-
bírságolták, ezúttal 70 ezer forintra, mert cionista bizniszszektának nevezte a Hit gyül-
ekezetét. facebook-oldalára írt bejegyzésében a képviselő kifejtette, hogy ez a jobbik 
frakciójának „hivatalos”, sokszor kifejtett álláspontja. 
június 17-én a parlament ismét pénzbírságot szabott ki novák elődre. ezúttal havi 
bruttó 394 ezer forintos tiszteletdíjának harmadára, 131 ezer forintra büntették a kul-
turális és sajtóbizottság ülésén tett kijelentései miatt. novák előd bánó Andrást ci-
onista Atv-s műsorvezetőnek nevezte, majd ismét használta a szocionista kifejezést. 
így egy hónap leforgása alatt több mint 250 ezer forint bírságot róttak ki a jobbikos 
országgyűlési képviselőre. 

Az Alkotmánybíróság döntése szerint nem alaptörvény-ellenes a nemzetiszocialista 
és kommunista rendszerek bűneinek tagadásáról szóló tényállás

Budapest
Forrás: MTI
Az Alkotmánybíróság (Ab) június 18-i döntése szerint nem alaptörvény-ellenes a 
nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását tiltó 
büntető törvénykönyvi tényállás. bár az Ab döntésére a biszku-perrel kapcsolatban 
került sor, azonban a jogszabály a nemzetiszocialista rendszer bűneit is tartalmazza. 
Az Ab indoklása szerint a nemzetiszocializmus és a kommunizmus bűneinek tagadása 
sérti mind az áldozatok, mind pedig a velük közösséget vállaló, a demokratikus értékek 
mellett elkötelezett állampolgárok méltóságát. A jogállamiság legfontosabb értékei mel-
letti társadalmi elkötelezettség megóvása mint alkotmányos cél is indokolja a demokra-
tikus eszme megkérdőjelezésére alkalmas megnyilvánulások elleni fellépést. A támadott 
rendelkezés a köznyugalmat is védi, hiszen a szóban forgó bűnök nyilvános tagadása 
arra is alkalmas lehet, hogy közfelháborodást keltve, másokat megbotránkoztatva olyan 
indulatot gerjesszen, amely a köznyugalom megzavarásához vezethet. Az Ab megállapí-
totta, hogy mindezeknek az alkotmányos értékeknek és céloknak az összessége ebben az 
esetben a véleménynyilvánítás szabadságának még a büntetőjogi korlátozását is szüksé-
gessé és arányos mértékűvé teszi. Az Ab kifejtette, hogy a vizsgált bűncselekmény tár-
gyát nem csupán azok a tettek képezik, amelyek a nemzetközi jog és a belső nemzeti jog 
szerint a népirtás, illetve az emberiség elleni cselekmények törvényi tényállását kimerí-
tik. ide tartozik minden további, a népirtáshoz és az emberiség elleni cselekményhez 
fogható súlyú, általános történelmi evidenciaként elfogadott, a nemzetiszocialista és a 
kommunista diktatúrák alatt véghezvitt rémtett is.
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Bayer zsolt cikke antiszemita, döntött a kúria

Budapest
Forrás: NOL
bayer zsolt két éve publikált egy cikket, ahol daniel cohn-bendit-et és schiffer 
Andrást bűzlő végtermékként aposztrofálta, és azon sajnálkozott, hogy a zsidóságot 
nem sikerült az orgoványi erdőben teljesen kiirtani. feldmájer péter, a mazsihisz akkori 
elnöke ezt, egy a klub rádióban elhangzott interjúban antiszemita uszításnak nevezte. 
A publicista válaszul beperelte feldmájert és a klub rádiót jó hírnevének megsértéséért. 
Az első fokú bíróság elutasította a publicista keresetét, azonban a másodfokon eljáró 
fővárosi ítélőtábla helyt adott a keresetnek. végül a kúria június 26-i döntésével meg-
semmisítette a másodfokú bírósági ítéletet, és jogerőre emelte a bayer keresetét elutasító 
elsőfokú döntést. ítéletében megállapította, hogy a bayer cikkében leírtakat olvasva 
logikusan és jogszerűen alakítható és mondható ki a cikk tartalmára vonatkoztatható 
antiszemita minősítés.
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Hírek, vélemények
A mAgyArországi

Antiszemitizmusról

Amerikai zsidó vezető méltatta a magyar miniszterelnök antiszemitizmussal szembeni 
zéró toleranciáját

Los Angeles, Amerikai Egyesült Államok
Forrás: MTI
Andrew friedman, a bais naftoli nevű ortodox zsidó kongregáció magyar származású világi 
elnöke a szervezet június 2-án megtartott ünnepi rendezvényén szólalt fel. A vezető méltatta 
orbán viktor miniszterelnöknek az antiszemitizmussal kapcsolatban meghirdetett zérótole-
rancia politikáját.

magyarországi antiszemitizmusról cikkezett a huffington post

Amerikai Egyesült Államok
Forrás: MTI
Az amerikai online-újság magyarországról szóló cikkében a szabadsággal való leszámolásról, 
illetve arról írt, hogy a kormány a szavazatmaximálás érdekében sokszor kijátssza a naciona-
lista kártyát és alkalmi szövetségeket köt a szélsőjobbal.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a magyar kormánynak többet kellene tenni az 
antiszemitizmus ellen

Washington, Amerikai Egyesült Államok
Forrás: MTI
Ahogyan májusi jelentésünkben beszámoltunk róla a zsidó világkongresszus után több 
amerikai zsidó szervezet, köztük a zsidó világkongresszus levében fordult john f. kerry, 
amerikai külügyminiszterhez, hogy a nagymértékű magyarországi antiszemitizmus miatt az 
intolerancia és a diszkrimináció kérdését tartsa napirenden a magyar-amerikai kapcsolatok-
ban. ira forman, az amerikai külügyminisztérium antiszemitizmus-ügyi különmegbízottja 
június 25-én válaszlevelet intézett az amerikai zsidó szervezetekhez, amelyben kifejtette, hogy 
a magyar kormánynak többet kellene tennie az antiszemitizmus ellen.
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mint írta: „orbán viktor miniszterelnök határozottan elítélte az antiszemitizmust a zsidó 
világkongresszus múlt hónapi budapesti tanácskozásán. miközben bejelentése felbátorított 
bennünket, úgy gondoljuk, hogy a kormánynak többet kellene tennie a jobbik ellenzéki párt 
uszító retorikája ellen”. A tett és védelem Alapítvány kuratóriumába delegált különböző 
zsidó irányzatokat képviselő szervezetek vezetői szintén levélben fordultak az amerikai külügy-
miniszterhez és a zsidó szervezetekhez azt kérve, hogy a jövőben aktívabb kapcsolatot tart-
sanak a hazai zsidósággal és konstruktív javaslataikat és kezdeményezéseiket a lokális tapasz-
talatok alapján tegyék meg. Az Alapítvány szerint, a gyűlölet felszámolásában csak az aktív és 
konstruktív párbeszéd jelentheti a továbblépést – a minél szélesebb párbeszéd útja.
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Ssz.    Dátum Esemény kategória

1 július 1. Hősök napja: megemlékezés a Waffen ss elesett tagjairól gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

2 július 2. Amerikai zsidó vezető méltatta orbán antiszemitizmussal a magyarországi antiszemitizmusról

  szembeni zéró toleranciáját

3 július 3. novák előd parlamenti büntetése hivatalos és civil reakciók

4 július 3. balog zoltán fogadta a raoul Wallenberg egyesület elnökét hivatalos és civil reakciók

5 július 4. A budapesti nyomozó ügyészség vádiratot hivatalos és civil reakciók

  nyújtott be csatáry lászló ellen 

6 július 5. prőhle-melia találkozó: a kormány következetesen

  a zéró tolerancia elvét követi az antiszemitizmus minden hivatalos és civil reakciók

  megnyilvánulásával kapcsolatban

7 július 7. Huffington post magyarországról a magyarországi antiszemitizmusról

8 július 8. lezsidózta az Atv stábját egy tűzoltó gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

9 július 10. Holokauszt-tagadással vádolta meg gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

  gaudi-nagy tamást steiner pál 

10 július 12. előzetesben a kaposvári zsidó temető rongálója hivatalos és civil reakciók

11 július 12–13. A tormay cecile köz ügyének legújabb fejleményei hivatalos és civil reakciók

12 július 13. jobbik: homoszexuális vagy zsidó lobbinak gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

  engedelmeskedik a kormány? 

13 július 13. közösség elleni izgatás vádjának elutasítása egy hivatalos és civil reakciók

  kaposvári köztisztviselő ügyében 

14 július 16.  tiltakozás sopronban a jobbik hivatalos és civil reakciók   

  ii. soproni nemzeti juniálisa ellen

15 július 17. lenhardt balázs holokauszt-tagadó gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd  

  kijelentést tett a parlamentben

16 július 17.  felfüggesztették lenhardt balázs mentelmi jogát hivatalos és civil reakciók

17 július 17. novák előd újabb parlamenti büntetése hivatalos és civil reakciók

18 július 17. ismét a kettős állampolgárságú képviselők gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

  iránt érdeklődött a jobbik

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. 

A HónAp krónikájA
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 Ssz.    Dátum Esemény kategória

19 július 17. bántalmaztak egy zsidó férfit budapesten gyűlöletcselekmény: támadás

20 július 18. Anticionista csoport létrehozását jelentette be gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

  a jobbik – később meghátráltak

21 július 18. Alkotmánybírósági döntés: nem alaptörvény-ellenes

  a nemzetiszocialista és kommunista rendszerek bűneinek hivatalos és civil reakciók

  tagadásáról szóló tényállás

22 július 22. zsidózás és köpködés a szabadkai zsinagógában gyűlöletcselekmény (statisztikán kívül)

23 július 22. megütöttek egy izraeli férfit budapesten gyűlöletcselekmény: támadás

24 július 25. Amerikai külügyminisztérium: a magyar kormánynak a magyarországi antiszemitizmusról

  többet kellene tenni az antiszemitizmus ellen

25 július 26. döntött a kúria: bayer zsolt cikke antiszemita hivatalos és civil reakciók

26 július 27. Hazaáruló zsidesz-fidesz felirat a debreceni gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

  közgyűlés ülésén

27 – Holokauszt vicc egy iskolaújságban gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

28 – náci karlendítés a dohány utcai zsinagóga előtt gyűlöletcselekmény (statisztikán kívül)
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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 intézke-
désre rendelt szervekhez!

bejelentéseket Az Alábbi leHetőségek bármelyikén
fogAd Az AlApítvány: 

forródrót

 51 00 000 
Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot

és facebook oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

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:

cím: 1052 budapest. semmelweis utca 19.
tel: +36 1 267 57 54 

http://www.tev.hu
info@tev.hu
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