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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 novemberi
monitoring tevékenysége nyomán négy
antiszemita gyűlölet-cselekményt azonosított.
Az esetek a gyűlöletbeszéd kategóriájába
tartoznak: Gulyás Márton aktivistát lezsidózták
a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén, egy
társasházban az egyik lakó elköszönési formaként
használja a „Halál a zsidókra!” kifejezést,
Szentgotthárd polgármestere szerint Izrael is állhat
a párizsi terrortámadások mögött, Mirkóczki
Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője és
szóvivője szerint a terrorizmusért és bevándorlásért
az Egyesült Államok és közel-keleti szövetségei
felelősek, Egy olyan esetet regisztráltunk, amit
nem számítottunk be a statisztikába, mivel nem
egyértelmű az antiszemita szándék, emiatt ezt
a További antiszemita gyűlölet-cselekmények
részben összegeztük. Jelentésünkben továbbá
számos, a magyarországi holokauszthoz,
antiszemitizmushoz kapcsolódó eseményről adunk
hírt.
A Tett és Védelem Alapítvány 2015 novemberében
nem tett feljelentést. A Kulcsár Gergely ellen
március 26-án kezdeményezett eljárásban a
nyomozást megszüntették, mert a frakciótársainak
küldött levele, amelyben a „kamukauszt állítólagos
áldozatai” kifejezést használta, ugyan megvalósítja
a nemzetiszocialista rendszer bűneinek tagadását,
viszont a nagy nyilvánosság előtti kitétel nem
valósult meg.
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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
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• 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.

13

ANTISZEMITA GYŰLÖLET-CSELEKMÉNYEK
2015. november

A

Tett és Védelem Alapítvány novemberi
monitoring tevékenysége nyomán négy antiszemita
gyűlölet-cselekményt azonosított, amelyek a
gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoznak.
Gyűlöletbeszéd
Gulyás Mártont lezsidózták
Budapest
Forrás: Index
November 5-én Gulyás Márton aktivista
megzavarta a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) közgyűlését. Fekete Györgyöt, az MMA
elnökét próbálta felelősségre vonni bizonyos
kérdésekben9. Az MMA-ról nyílt vitát követelő
Gulyást azonban a biztonsági emberek kilökdösték.
A felvételt az Átlátszó.hu egyik blogja, a »Slejm – a
torkon ragadt politika« elnevezésű blog operatőre
készítette, akinek a kezéből az egyik akadémiai tag
igyekezett kicsavarni a kamerát. A tagság soraiból
többek között a „mocskos zsidó banda” szókapcsolat
hallatszott.
Új köszönési forma
Budapest, Nánási út
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
November 6-án egy magánszemély jelentette az
Alapítványnak, hogy a budapesti Nánási úton

található társasházban, amelyben a bejelentő a
földszinten lakik, az egyik, legfelső emeleten lakó
férfi az erkélyén folytatott telefonbeszélgetéseit
mindig hangosan a „Halál a zsidókra!” mondattal
fejezi be. A férfi hosszabb ideje rendszeresen ezt a
formulát alkalmazza.
Huszár: a zsidó állam van a terrorista támadások
mögött
Szentgotthárd, Vas megye
Forrás: Nyugat.hu, Szentgotthárd város honlapja
A menekültek vándorlása miatt Szentgotthárdon
ideiglenes sátortábort állítottak fel, amelyet
november elején elbontottak. Huszár Gábor,
Szentgotthárd független polgármestere november
16-i tájékoztatójában közölte, hogy a Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal (BAH) megkereste
a várost egy 250 konténeres, téliesített tábor
felállítása miatt. A tájékoztató kiadása előtt tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésen a kérést
egyhangúlag elutasították.
November 30-án került nyilvánosságra, hogy
november 16-án Huszár Gábor a rendkívüli testületi
ülés előtt tartott Erőforrás Bizottság ülésén fejtette
ki összeesküvés-elméletét a menekültek áramlásával
kapcsolatban. Az alábbi kijelentést tette: „Annyit
tőlem mindenki fogadjon el, hogy az, ami Párizsban
történt10, az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy

9A
 Gulyás Márton által felvetett témák közül néhány: a Nemzeti Kulturális Alap bekebelezése, a 2010 óta ellenőrizetlenül
elköltött 30 milliárd forint, az MMA ingatlanvásárlásai.
10 2015. november 13-án este előre megtervezett akció keretében terrortámadás-sorozatot követtek el Párizs különböző forgalmas
pontjain géppisztollyal felfegyverkezett terroristák, akik ártatlanokra lövöldöztek és több robbantást is végrehajtottak. A
támadások során 137 ember vesztette életét és 352-en megsérültek.
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bizonyos üzleti körök, és én itt kimondom, aminek a
hátterében nagy valószínűséggel akár a zsidó állam
is állhat, a keresztény Európát az iszlám ellen akarja
hangolni, tehát ennek a tábor létesítésének semmiféle
köze nem lehet a párizsi eseményekhez...”.
A kijelentés kapcsán tett nyilatkozatokat a
Hivatalos és civil reakciók részben összegeztük.
Mirkóczki elmélete
Budapest, Lövőház utca
Forrás: !!444!!!
November 18-án a Jobbik a budapesti Lövőház
utcában tiltakozott a bevándorlás és a terrorizmus
ellen a párizsi terrortámadások kapcsán. Az
eseményen Vona Gábor, a Jobbik elnöke és
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Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke mondott
beszédet. Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője
volt a felelős az összekötő szövegekért és a
felkonferálásért. Mirkóczki ezek keretében
kifejtette, hogy az Egyesült Államok és „annak
bizonyos közel-keleti szövetségesei” (Izrael beüvöltés)
a felelősei a bevándorlásnak és a terrorizmusnak.
Így folytatta: lehet és kell is beszélni az Iszlám
Állam bűneiről, de azért sose felejtsük el, kik is
hozták létre ezt a terrorszervezetet, mert „az nem
csak úgy lett a semmiből, azt nem ám csak úgy
kaptuk”. A bevándorlás és a terrorizmus bizony az
Egyesült Államok geopolitikai érdeke, és Angela
Merkel német kancellár, valamint Jean-Claude
Juncker bizottsági elnök csak a világhatalmak
kottájából játszanak, amikor magukhoz édesgetik a
bevándorlók millióit.”
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A

Tett és Védelem Alapítvány monitoring
tevékenysége során 2015 novemberében egy
olyan esetet azonosított, amely nem képezi
részét a statisztikának, mivel nem egyértelmű az
antiszemita szándék.
A vita hevében
Szentendre, Pest megye
Forrás: 24.hu, HVG
November 8-án este Dombay Zsolt, a Fidesz
szentendrei önkormányzati képviselője és Rédei
Ottó, az MSZP Szentendre városi szervezetének
elnökségi tagja magánéleti ügy kapcsán
összekülönbözött Szentendrén.
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Rédei Ottó a Facebook oldán az alábbi bejegyzést
tette közzé az eset után: „»Megdöglesz zsidó,
kommunista geci [sic!]« – üvöltötte a FIDESZ egyik
képviselője, amikor ma este Szentendrén, a nyílt utcán
rám támadt! Dombay Zsolt harmadmagával rontott
rám és kés is volt nála! A támadást elhárítottam.
Most a rendőrségen ülök és várom, hogy feljelentést
tehessek.”
Mint utóbb kiderült Rédei a támadást egy előzőleg
az utcán talált riasztópisztolyból kiadott két lövéssel
hárította el. Emiatt Rédei Ottót garázdasággal
gyanúsítják és ezért hallgatták ki– közölte a Pest
Megyei Rendőrkapitányság november 9-én.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Takács Szabolcs: elismerés övezte a magyar
elnökség munkáját
Budapest
Forrás: MTI
November 2–5. között rendezték meg a
Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség
(IHRA) következő plenáris ülését, Debrecenben.
Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós
ügyekért felelős államtitkára, az IHRA soros elnöke
az eseményt követően az MTI-nek elmondta, hogy
a tanácskozáson kedvezően értékelték a szervezet
magyar elnökségének munkáját. A plenáris ülés
és a magyar elnökség értékeléséről folyamatosan
kapnak visszajelzéseket a külföldi és magyar
partnerektől, és ezek mind elismerték a magyar
elnökség konstruktív, feladatorientált jellegét és
a programok sikerét, valamint a magyarországi
zsidó közösségekkel kialakított jó együttműködést,
folyamatos párbeszédet, továbbá a kormány
antiszemitizmus elleni küzdelmét.
Ilan Mor: a zsidó emberek részei a magyar
kultúrának
Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Forrás: MTI
Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete
november 17-én, a »Zsidó kéziratok és szertartási
tárgyak« című vándorkiállítás szolnoki megnyitóján
kijelentette, hogy a tárlat ajtót nyit a zsidó
vallásra, hagyományokra és kultúrára, közelebb
viszi a magyarságot a zsidósághoz, lerombolja a
megbélyegzést és az előítéleteket. „Ez fontos, hiszen
a zsidó emberek részei a magyar kultúrának és részei a

magyar tradícióknak is. A hosszú ideje tartó kapcsolat
ellenére azonban még mindig szükség van arra, hogy
zsidók és nem zsidók Magyarországon megismerjék és
megértsék egymást” . A tudatlanság és érdektelenség
halálos veszélyeket rejt: az antiszemitizmus és
rasszizmus melegágya – emelte ki Ilan Mor.
Utazás a zsidó örökségbe
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Forrás: MTI
Számos települést érintő, a zsidó kulturális örökségi
helyszíneket
bemutató
észak-magyarországi
zarándokutat létesített az Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség (EMIH), csaknem 460 millió
forint uniós forrásból – közölte az EMIH az MTIvel november 19-én. A kulturális értékteremtési
és ismeretterjesztési céllal megvalósult projekt
elsősorban a Bodrogkeresztúr–Mád–Olaszliszka
útvonalon fellelhető zsidó kulturális örökségi
helyszíneket és emlékhelyeket – zsinagógákat,
rabbiházakat, csodarabbik sírjait – mutatja be
korszerű, XXI. századi kommunikációs eszközökkel
és informatív tartalommal.
Az ellentüntetők kitartanak
Budapest, Szabadság tér
Forrás: NOL
A Népszabadság online változata november 27én hívta fel a figyelmet, hogy a Szabadság téren a
német megszállás áldozatainak emlékműve ellen
továbbra is tüntetnek. Az ellentüntetés 600. napján,
november 28-án, amely szombatra esett, kivételesen
rendezvényt szerveztek. A Szabadságszínpad
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szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényre
elfogadta a meghívást – többek között – Bauer
Tamás politikus, Garaczi László író és Majtényi
László, az Eötvös Károly Intézet elnöke is .
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Nem jogerős ítélet holokauszttagadás miatt
Kaposvár, Somogy megye
Forrás: Sonline
A Sonline november 5-i információja szerint
egy férfit háromszázezer forint pénzbüntetésre
ítélt nem jogerősen a Kaposvári Járásbíróság
nemzetiszocialista rendszer bűneinek kétrendbeli
nyilvános tagadása miatt. Az ítélet nem jogerős,
mivel az ügyész három nap gondolkodási időt kért,
a férfi és védője felmentésért fellebbezett. A per a
Kaposvári Törvényszéken folytatódik.
A Tett és Védelem Alapítvány 2014. április 28án tett feljelentést nemzetiszocialista rendszer
bűneinek nyilvános tagadása miatt K. A. G. ellen.
Egy részről 2013. február 9-én szólt hozzá a
»Korabeli híradó: 1948-ban még „csak” 300 ezer
auschwitzi halottról szóltak a hírek« cikkhez:
„Nagyapám elmesélte nekem, hogy csak egy
halálos
áldozata
volt
az
auschwitzi
munkatábornak! [sorváltás] Egy másnapos
toronyőr, aki kiesett az őrbódéból!”. Másrészről
2014. április 23-án tett közzé hozzászólást:
„Nem volt holokauszt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Felfüggesztett börtönbüntetést kapott
Budapest
Forrás: MTI
Májusi jelentésünkben ismertettük, hogy május
25-én a Duna Étterem Kávéház előtt várakozó,
héberül beszélő két férfit egy közeli padon ülő 63
éves férfi „mocskos zsidók”-nak nevezte őket, majd
hozzátette: „szégyen, hogy Hitler nem fejezte be a

munkáját. Ha lenne egy puskám, lelőnének titeket.”
Miután az egyik férfi, aki magyar származású izraeli
konzul, megkérte, hogy fejezze be, így folytatta:
„Bárcsak lenne egy puskám, hogy mindnyájatokat
lelőhesselek.” .
Ibolya Tibor, a fővárosi főügyész közleményében
november 23-án közölte, hogy a 63 éves, ittas
férfit jogerősen egy évre, a végrehajtásban két év
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Pesti
Központi Kerületi Bíróság közösség tagja elleni
erőszak bűntette miatt. A férfi a tárgyaláson
beismerte és megbánta tettét.
Többen elítélték a szentgotthárdi polgármester
kijelentését
Budapest; Szentgotthárd, Vas megye
Forrás: MTI, Nyugat.hu, Országos Sajtószolgálat
Az Antiszemita gyűlölet-cselekmények részben
ismertettük, hogy Huszár Gábor, szentgotthárdi
polgármester november 16-án kijelentette, hogy a
párizsi terrorista támadások mögött a zsidó állam
is állhat, amely a keresztény Európát az iszlám ellen
akarja hangolni.
November 29-én az LMP Vas Megyei Szervezete
közleményben követelte, hogy Huszár Gábor
mondjon le. Az LMP szerint kijelentése nyílt
uszítás, így Huszár Gábor méltatlanná vált a
polgármesteri címre.
November 30-án az izraeli nagykövetség
közleményben a lehető leghatározottabban elítélte
Huszár Gábor kijelentését. Kifejtették, hogy

19

Antiszemita gyűlölet-cselekmények – 2015. november

Huszár szavai „ismételten bizonyítják azt, hogy
vannak, akik nem tanulnak a történelemből, és
továbbra is a zsidó államra, Izraelre és a zsidókra
vonatkozó összeesküvés-elméleteket és negatív
nézeteket hangoztatnak”. Az ilyen jellegű uszítás
vezetett a zsidók legnagyobb tragédiájához
Magyarországon is – tették hozzá. A nagykövetség
sajnálatosnak nevezte, hogy „egy közszereplő […] –
aki példakép kellene, hogy legyen a választókörzetében
– ilyen hamis és nevetséges állításokat mond”.
Izrael az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten és
az az ország, amely a népe ellen elkövetett több
ezer terrortámadás áldozata. A polgármester a
kijelentésével összekeveri az elkövetőket és az
áldozatokat – áll a közleményben.
November 30-án Kósa Lajos, a Fidesz
frakcióvezetője budapesti sajtótájékoztatóján
újságírói kérdésre válaszolva közölte: a
polgármester magánvéleményének adott hangot,
nem fogadják el a nyilatkozatát, annak semmi köze
a Fidesz álláspontjához. Kijelentette: a Fidesz elítél
mindenfajta terrorizmust.
Az MSZP országgyűlési képviselőcsoportja
november 30-án kiadott közleményében
felszólította „Orbán Viktor pártját, hogy azonnal
tisztázza a szentgotthárdi polgármesterüknek a
párizsi terrortámadásokat Izraellel összefüggésbe
hozó kijelentését! A fideszes polgármester egy
önkormányzati nyílt ülésen elmondott véleménye
nem magánvélemény, ezért elfogadhatatlan Kósa
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Lajos mellébeszélése. Nyilatkozzanak arról, mi a
Fidesz hivatalos álláspontja Huszár Gábor botrányos
kijelentésének tartalmával kapcsolatban, és arról
is, hogy milyen következménye lesz a polgármester
mondatainak!”
A Demokratikus Koalíció november 30-i
közleményében kifejtette: „A magyar jobboldal
manapság már elmeháborodott összeesküvéselméletekben éli ki az elfojtott zsidóellenesség
okozta frusztrációt. A szentgotthárdi polgármester
kijelentése a bizonyíték arra, hogy nincs az életnek
olyan mozzanata, amire kellő tájékozatlansággal és
Izrael-ellenességgel ne lehetne szalon-rasszista fikciós
regényt költeni. A »keresztény Európa iszlám ellen
hangolásáért« persze eközben maga a Fidesz teszi a
legtöbbet, hiszen a miniszterelnök szerint »az iszlám
soha nem volt Európa része«, továbbá természetesen
»minden terrorista migráns«.”
November 30-án Huszár Gábor is kiadott egy
közleményt, amelyben elnézést kért a „bizottsági
ülésen nem a nyilvánosságnak szánt, a vita hevében
szerencsétlenül megfogalmazott, kellőképpen át
nem gondolt” mondata miatt. „A legtávolabb
állt és áll tőlem, hogy bárkit, különösen a zsidó
vallású embereket megbántsam. Ezúton szeretnék
bocsánatot kérni mindazoktól, akiket a feltételes
módban elhangzottakkal megsértettem. A történteket
végtelenül sajnálom.” – írta az önkormányzati
hivatal által kiadott közleményben.

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI
ANTISZEMITIZMUSRÓL

Szijjártó: az európai antiszemitizmust kontroll
alatt kell tartani
Jeruzsálem, Izrael
Forrás: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Magyarország és az unió külpolitikai kérdéseiről
és az európai migrációs válságról tartott előadást
november 16-án Jeruzsálemben. A politikus
kétnapos térségbeli hivatalos látogatása kezdetén
a World Jewish Congress égisze alatt működő
Izraeli Külpolitikai Tanács (ICFR) által szervezett
rendezvényen tartott előadást, izraeli politikusok
és szakértők előtt.

Kérdésre válaszolva Szijjártó Péter hangsúlyozta,
hogy a kormányoknak kontroll alatt kell tartaniuk
az európai antiszemitizmus kérdését, amint az
Magyarországon történik. Az Orbán-kormány
zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal
szemben, és különleges figyelmet szentel a zsidó
közösséggel folytatandó párbeszédre. Noha vannak
elszigetelt, befolyással nem bíró antiszemita
jelenségek, de valójában nincs ok az aggodalomra,
a legnagyobb közép-európai zsidó közösség
kulturális reneszánszát éli.
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A Hóman-szobor ellen tiltakoznak
Budapest
Forrás: MTI, Népszabadság

világnak, hogy a magyar zsidók szenvedése és
százezreinek meggyilkolása másodlagos fontosságú
eseménye történelmünknek.”

A november 2–5. között tartott Nemzetközi
Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA)
debreceni ülésen aggály fogalmazódott meg
Hóman Bálint Székesfehérvárra tervezett
szobrának felállítása miatt. Az amerikai, a német, a
brit és az izraeli delegáció nyilatkozott ezzel
kapcsolatban, valamint már korábban kifejezte
aggodalmát a székesfehérvári önkormányzatnak
is – mondta Takács Szabolcs, az IHRA soros elnöke.

Minden volt miniszterelnök sírja fontos?
Budapest
Forrás: ATV, Magyar Közlöny

A Népszabadság online változata november 19-én
ismertette, hogy a Szépírók Társasága nyílt levélben
tiltakozott a székesfehérvári Hóman-szobor
felállítása ellen. Tizenkilenc szervezet – köztük két
pedagógus-szakszervezet, a Fiatal Írók Szövetsége,
a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, a
József Attila Kör, a Magyartanárok Egyesülete,
az Oktatói Hálózat és a Történelemtanárok
Egylete – csatlakozott a Szépírók Társaságának
nyílt leveléhez. Az ellen tiltakoztak, hogy
„a Horthy-korszak faji polgárháborújának
egyik szítója, Hóman Bálint születése 130.
évfordulóján, december 29-én szobrot kapjon
Székesfehérváron – az Igazságügyi Minisztérium,
a kormánypárti polgármester és a városi képviselőtestület támogatásával!” Kifejezték álláspontjukat:
„Nem kaphat szobrot ma Magyarországon, aki a
magyar lakosság egy részének jogfosztásában ilyen
magas beosztásban, ilyen törvények létrehozásával
és beterjesztésével részt vett! Ez az emlékmű nemzeti
szégyen: azt üzenné az elhurcoltak utódainak,
a magyar polgárok tisztességes többségének és a
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November 25-én hívta fel a figyelmet az ATV,
hogy a Magyar Közlönyben november 24-én jelent
meg az a Kormányhatározat, ami „az 1848-1947
között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak
felújításához szükséges források biztosításáról” szól.
A Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert
és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a megadott intervallum között regnáló
miniszterelnökök sírjainak (sírjel, sírbolt, egyéb
síremlék) felújítása céljából gondoskodjanak a
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet,
Nemzeti Örökség Intézete címben 150 millió
forint többletforrás biztosításáról a 2016. évi
központi költségvetés terhére. A határidő 2016.
január 31.
Az ATV figyelmébe Harangozó Tamás, az MSZP
frakcióvezető-helyettese ajánlotta, aki szerint a
kormány számos olyan magyar kormányfő sírját
is gondozni kívánja az adóforintokból, akik
tevőlegesen részt vettek a magyarországi zsidóság
szellemi, gazdasági és fizikai megsemmisítésében. Az
ATV miniszterelnöki forrása szerint viszont azok a
kormányfők, akiket háborús bűnösként ítéltek el, és
végeztek ki, jeltelen tömegsírba kerültek, így nincs
adóforintokból fenntartott, konkrétan felkereshető
síremlékük Magyarországon. Példaként Imrédy
Bélát, Bárdossy Lászlót és Sztójay Dömét említette.

A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY HIVATALOS ÜGYEI

Kulcsár Gergely ellen kezdeményezett eljárásban a
nyomozást megszüntették
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány március 26-án tett feljelentést
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt Kulcsár Gergely, a Jobbik
országgyűlési képviselője ellen, aki 2012.
április 10-én eligazítást kért a Jobbik frakció
levelezőlistáján arra az esetre, ha „valamelyik
biboldó-bérenc” frakció kezdeményezné a
megemlékezést az Országgyűlésben a „kamukauszt
állítólagos áldozataira”.
A Központi Nyomozó Főügyészség november 2-i
határozatában a nyomozást megszüntette, mivel a
cselekmény nem bűncselekmény. A megszüntető
határozatban kifejtették, hogy bebizonyosodott,
2012. április 10-én Kulcsár Gergely e-mail
címét használva, a !!444!!! oldalán megjelent
képernyőfelvétellel azonos tartalmú e-mailt küldtek
a „frakcio-forum” elnevezésű Google csoportba.
A
levélben
megjelenő
„kamukauszt”
kifejezés használata önmagában megvalósítja
a
nemzetiszocialista
rendszer
bűneinek
tagadását, a „kamukauszt állítólagos áldozatai”
szókapcsolat pedig egyértelműen arra utal, hogy
a nemzetiszocialista rendszer által elkövetett
emberiség elleni cselekmények nem történtek meg,
így ez a szókapcsolat kétséget kizáróan megfelel a
tagadásnak. Viszont a nyomozás során nem tudták
bizonyítani, hogy a nagy nyilvánosság kitétel is
teljesült-e az eset kapcsán, mivel a fent megjelölt

időpontban a csoport 46 tagot számlált és a
lefoglalt elektronikus adatokból megállapítható az
is, hogy az elektronikus üzenet ugyan megérkezett
a levelezőlistán szereplő tagok postafiókjába,
de arra csak 11 személytől érkezett válasz. A
levelezőlista többi tagja tanúvallomásukban úgy
nyilatkozott, hogy az e-mailre és arra, hogy azt
megkapták, nem emlékeznek. Mindezek alapján
tehát a levél tartalmát, kétséget kizáróan igazolható
módon, 11 személy ismerte meg. Ezen kívül az
üzenet elküldésének módja, illetve a Google
csoport zárt működése önmagában kizárta azt,
hogy annak tartalmáról a Jobbik frakció tagjain
kívül, több, előre meg nem határozható számú
személy szerezzen tudomást. Ezért, bár a levélben
szereplő kijelentések tagadják, kétségbe vonják
a nemzetiszocialista rendszer által elkövetett
emberiség elleni cselekmények tényét, a nagy
nyilvánosság előtti elkövetés mint tényállási elem a
nyomozás adatai szerint nem valósult meg.
K. I. I. ügyében a nyomozást felfüggesztették
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány 2015. január 7-én tett feljelentést
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt. K. I. I. felhasználónevű gyanúsított
Facebook profilján a következő szövegezésű
képet osztotta meg 2014. augusztus 14-én: „Ez a
felhasználó utálja a zsidókat és nem hisz a Holokauszt
legendában!” A felirat felett pedig a felhasználó
profilképére mutató nyíl látható. 2014. október
5-én egy könyvei fölé görnyedő diáklányról készült
fényképet osztott meg, amely alatt a „Jól kifogott
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rajtam ez a holokauszt: A fele képtelenség, a másik
fele hazugság!” (szöveghű idézet) szöveg olvasható.
November 17-én a nyomozóhatóság a nyomozás
felfüggesztéséről határozott, mivel a gyanúsított
ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik. Az
eljárás során megkereséssel élt a rendőrkapitányság
annak megállapítása érdekében, hogy kiderüljön,
K. I. I. nevű Facebook felhasználó milyen IP
címről lépett be a bűncselekmény elkövetése
idején a közösségi oldalra. Tekintettel arra, hogy
a megkeresés nem vezetett eredményre, így annak
megállapítása, hogy ki az a személy, aki a fiókot
használja, nem lehetséges. Amennyiben az elévülési
határidőn belül az elkövető kiléte megállapítást
nyerne, úgy ellene az eljárást ismét megindítják.
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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.
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munkáját
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19.
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További antiszemita gyűlöletcselekmények
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9
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12

november 18.

Mirkóczki elmélete

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

13

november 19.

Utazás a zsidó örökségbe

Közösségi hírek, reakciók

14

november 23.

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott

Hivatalos és civil reakciók

15

november 24.

Minden volt miniszterelnök sírja fontos?

16

november 28.

Az ellentüntetők kitartanak

Közösségi hírek, reakciók

november 29., 30. Többen elítélték a szentgotthárdi polgármester
kijelentését

Hivatalos és civil reakciók
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Esemény
Kulcsár Gergely ellen kezdeményezett eljárásban a
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Kategória
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Közösségi hírek, reakciók
Egyéb hírek
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A magyarországi
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Közösségi hírek, reakciók

Egyéb hírek
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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

Cím:1052 Budapest. Semmelweis utca 19.
Tel: +36 1 267 57 54
+36 30 207 5130
http://www.tev.hu
info@tev.hu
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