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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 felrajzo-
lásához 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 cselekmé-
nyek helyszínére, elkövetőjére, célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat. Másrészt 
különböző cselekménytípusokat is megkülönböztetünk.

2013. szeptemberében nyolc antiszemita gyűlölet-cselekményt azonosítottunk. Ezek közül 
kettő számít rongálásnak, hatotpedig a gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk. A gyűlölet-
cselekmények egy kivétellel a fővárosban történtek.

A Tett és Védelem Alapítvány 2013. szeptember hónapban 3 feljelentéssel élt, melyek 
között egy közösség elleni erőszak előkészülete, egy holokauszttagadás és egy becsületsértés 
szerepelt. Az Alapítvány egy nyomozást megszüntető határozat ellen beadott panasz kapcsán 
nyújtott jogsegélyt. Ennek eredményeképpen az Ügyészség további nyomozást rendelt el. 
Ebben a hónapban az Ügyészség egy holokauszttagadás ügyében hozott elutasító végzést, 
amelynek indoklásában arra hivatkozott, hogy a feljelentésben foglalt cselekmény nem 
bűncselekmény. Ezen kívül a kuruc.info ellen indított rágalmazás ügyében felfüggesztette az 
eljárást, mivel az elkövető kiléte nem felderíthető.
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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.

 1 Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben. 
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(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 dokumentálnak, 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 felkészül-
etlenség, akár előítéletesség okán. Az áldozatok közül sokan nem rendelkeznek azzal a jogis-
merettel, ami garantálja a védelmüket. 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 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 áldozatok 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 részle-
tesen írtunk. Ezen kívül ott ismertettük a nemzetközi szakirodalom ezzel kapcsolatos megálla-
pításait. Jelentésünkben olyan gyűlöltet-bűncselekményeket és gyűlölet-incidenseket mu-
tatunk be, amelyek motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek számít minden, ahol 
annak elkövetője, célpontja, módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet személy, cso-
port, rendezvény, épület, emlékmű vagy egyéb tulajdon. Fontos, hogy csak abban az esetben 
beszélhetünk antiszemita motivációról, ha kifejezetten a zsidósághoz való tartozás feltevése mi-
att választotta az elkövető az adott célpontot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés valós-
e: a zsidóságoz való vélt tartozás is elegendő. A monitorozás során gyűlölet-cselekménynek 
tekintünk egyrészt mindent, ami a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába esik. Ezek lehet-
nek 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 mo-
tiváció bizonyítható. A gyűlölet-incidensek azonosításakor különböző, a monitorozás során 
rögzített, indikátorok vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e anti-
szemitizmus 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. 
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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.6

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

6 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.7 Az 
idősoros adatok elemzésekor pedig mindenképpen gondot fordítunk majd az események dina-
mikájának bemutatására. 

11
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ANTISZEMITA GYŰLÖLET-
CSELEKMÉNYEK – 2013. SZEPTEMBER

A Tett és Védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2013 szeptemberében nyolc anti-
szemita gyűlölet-cselekményt azonosított. Ezek közül kettő számít rongálásnak, hatot pedig 
a gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk. A gyűlölet-bűncselekményeket típusok szerint mu-
tatjuk be. Az egyes csoportba tartozó eseteket más szempontok szerint is jellemezzük.

 ELKÖVETÉS HELYSZÍNE
 ELKÖVETÉS HELYSZÍNE
  Főváros      7
  Megyeszékhely     1
  Egyéb város     0
  Község      0
  N/A      0
  Nincsen konkrét helyszín   0
 ELKÖVETÉS SZERVEZETTSÉGE
  Spontán     6   
  Szervezett     1
  N/A      1
  CSELEKMÉNY BÜNTETŐJOGI TÍPUSA
  Közösség elleni uszítás    6
  Közösség tagja elleni erőszak   2
  Holokauszt-tagadás    0
  Önkényuralmi jelképek használata  0
  N/A      0
  CSELEKMÉNYTÍPUS
  Rongálás     2
  Gyűlöletbeszéd     6
  N/A      0

1. táblázat: Gyűlölet-cselekmények legfontosabb jellemzői, 2013. szeptember (esetszámok)
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RONGÁLÁS

A cselekmények közül kettőt soroltunk ebbe a kategóriába. Az egyik eset Budapesten, a 
másik Szegeden történt. Mindkét esetben zsinagóga volt a célpont. 

Szappanok a szegedi zsinagóga kerítésén

Szeged, Csongrád megye
Forrás: delmagyar.hu
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya közösség tagja elleni 
erőszak bűntettének gyanúja miatt szeptember 17-e óta nyomoz ismeretlen tettes ellen. 
Az elkövető babaszappanokat hagyott a szegedi zsinagóga kerítésének tetejébe fúrva. A 
szappanokat egy látogatócsoport egyik részvevője fedezte fel, aki szólt az idegenvezetőnek. 
A Szegedi Zsidó Hitközség elnöke az esettel kapcsolatban annyit mondott, hogy a 
szappanok egyértelműen Auschwitzra és a haláltáborokra utalnak.

Paradicsommal dobálták meg a Bethlen téri zsinagógát

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Szukkot idején a Bethlen téri zsinagóga hátulját paradicsommal dobálták meg ismeretle-
nek. A paradicsomokat a zsinagóga hátsóudvara mögüli társasház gangjáról dobták a 
zsinagógához, amit a közösség tagjai fedezték fel, mikor hátra mentek a Szukkot al-
kalmából felállított sátorhoz étkezni.

GYŰLÖLETBESZÉD

A szeptemberben elkövetett gyűlölet-cselekmények közül hat esetében beszélhetünk gyűlölet-
beszédről. Mindegyik eset Budapesten történt. Egyről biztosan tudható, hogy szervezett akcióról 
volt szó, ami a Jobbikhoz kötődik. A cselekmények közül egy közösség tagja elleni erőszak, öt 
pedig közösség elleni uszítás volt.

„ZS” betű zsidó családok postaládáján Budán

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Két zsidó család postaládájára is „ZS” betűt írtak fel tollal 
ismeretlenek egy budai társasházban. Az egyik érintett 
család szeptember 16-án megkereste a Tett és Védelem 
Alapítványt, amely továbbra is nyomon követi az esemé-
nyeket. 
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Jobbik: elfogadhatatlan az újabb holokauszt-emlékhely kialakítása

Budapest
Forrás: MTI
Szeptember 12-én a Magyar Holokauszt 2014 Emlékbizottság ülésén Lázár János 
bejelentette, hogy a kormány tervei szerint jövő tavaszra elkészülhet a holokauszt-
emlékhely a józsefvárosi pályaudvaron. Elmondta azt is, hogy ennek megvalósításához a 
kormány ötmilliárd forintot rendelt. Erre reagálva Mirkóczki Ádám, a Jobbik képviselője 
szeptember 19-i közleményében elfogadhatatlannak nevezte egy újabb, ötmilliárd 
forintba kerülő holokauszt-emlékhely felállítását. A képviselő a zsidósággal kapcsolatos 
emlékhelyek tucatjairól beszélt, amelyek a magyar költségvetésből minden évben át-
lagon felüli támogatásban részesülnek. Felszólította továbbá a kormányt, hogy válaszol-
jon arra a kérdésre, a magyar társadalom az újabb sokmilliárdosholokauszt-jóvátétellel 
megfizetette e már egyszer s mindenkorra a zsidósággal szemben elkövetett „történelmi 
bűnét”, ha nem, akkormeddig tart még a jóvátétel, miért akar a kormány a magyar-
társadalomból és a jövő generációiból bűnbakot nevelni, s miértakarják a bűnös nemzet 
hamis sztereotípiáját tovább erősíteni.

Antiszemita felirat egy kukán

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Ismeretlenek a „Jewish” feliratot írták fel egy kukára és húztak 
egy nyilat a felirattól a kuka szájáig Budapesten. A képet a 
Tett és Védelem Alapítvány egyik önkéntese a Fővám téren 
járva fotózta.

Antiszemita felirat egy plakáton

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
„Szebb vagy mint a Heller Ágnes, mert az zsidónak is ronda” 
feliratot írtak ismeretlenek egy fürdőruha reklám plakátjára. 
Az ismert zsidó filozófust és holokauszt túlélőt nem először 
éri antiszemita támadás: idén márciusban az egyetemi szobája 
ajtajára ragasztottak antiszemita matricát. 
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Antiszemita graffiti egy buszmegállón

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
„Irtsd a sz… zsidót!” felirat látható a BKK Zsil utcai várakozójának 
falán. A fényképet egy önkéntes készítette és jutatta el a Tett és 
Védelem Alapítvány monitoring-szolgálatának.

Több zuglói közoktatási intézmény nácizmust dicsőítő e-mailt 
kapott

Budapest
Forrás: MTI
A XIV. kerületi önkormányzat szeptember 3-án arról tájékoztatta az MTI-t,hogy több 
zuglói közoktatási intézmény Papcsák Ferenc polgármester nevével visszaélve hamis, 
rasszista és náci e-mailt kapott. A levelekben Adolf Hitlert és a nácizmust dicsőítették, 
valamint azsidó és a cigány gyerekek listázására és elkülönítésére szólítottakfel. A polgár-
mester még aznap büntetőfeljelentést tett az ügyben.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK

Az MTA döntött: Tormay Cécile munkássága önkényuralmi rendszer megala-
pozására volt alkalmas

Budapest
Forrás: MTI, Mandiner
Tormay Cécile írónő antiszemitának és fasisztának vallotta magát, ideológusként és 
propagátorként szerepet játszott a későbbi önkényuralmi rendszer szellemi hátterének 
és társadalmi beágyazottságának kiépítésében – áll a Magyar Tudományos Akadémia 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának (MTA-BTK) állásfoglalásában. Mivel az 
írónő 1937-ben halt meg, „így döntéshozóként vagy döntések végrehajtójaként az 
önkényuralmipolitikai rendszer megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásábannem 
vehetett részt.” Az állásfoglalás szerint azonban mind írói, mind közéletitevékenységének 
vezérelve volt „a fajvédelem és a faji kategóriákban való gondolkodás”. Mindezek alapján 
az MTA-BTK kimondta, hogy Tormay Cécile-ről nem lehet közterületet elnevezni. 

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Közgyűlés május 29-én arról döntött, hogy a II. 
kerületben egy eddig névtelen közterület Tormay Cecile 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 újra-
tárgyalását és a Magyar Tudományos Akadémiától állásfoglalás kérését kezdeményezte. 
A fővárosi közgyűlés június 12-i ülésén elfogadták, hogy a közterületi elnevezésről 
kikérik az MTA állásfoglalását, és annak ismeretében módosulhat a korábbi határozat. 
Az előzményekről májusi és júniusi jelentésünkben számoltunk be. 

Retorzió Honvéd drukkerek rasszista, antiszemita megnyilvánulásai miatt – döntött 
az UEFA

Budapest
Forrás: MTI
Szeptember 5-én kelt határozatában két zártkapus mérkőzésre büntette az UEFA a 
Honvédot. A testület a Vojvodina ellen lejátszott Európa Liga-találkozókon a mag-
yar szurkolókrészéről tapasztalt antiszemita, rasszista megnyilvánulások miatt rótta ki 
a büntetést.Az indoklás szerint a július 18-i idegenbeli meccsen a Honvéddrukkerei 
homofób és antiszemita viselkedést tanúsítottak, míg egyhéttel később a hazai vissza-
vágón „cigányok, cigányok” rigmussalgyalázták az ellenfél drukkereit, s ezt náci kar-
lendítéssel tetézték. A klub vezetése erre reagálva szeptember 10-én közleményben 
tudatta, hogy a korábbinál szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezet be. 
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Magyarország új izraeli nagykövetének első nyilatkozata

Budapest
Forrás: magyarhirlap.hu, echotv.hu
Nagy Andor Magyarország frissen kinevezett izraeli nagykövete szerint van antiszemitiz-
mus Magyarországon, de a kormány nem antiszemita. Az izraeli nagykövet az Echo Tv 
Napi aktuális című műsorában „övön aluli ütésnek nevezte” az antiszemitizmus témáját 
a magyar kormánnyal szemben. Az új nagykövet fontosnak tartja a magyar-izraeli kap-
csolatok további javítását és a két ország kapcsolatának szorosabbra fűzését. Elmondta 
továbbá, hogy aljas, politikai támadásoknak tekinti, hogy a magyar kormányra rend-
szerint megpróbálják rásütni az antiszemitizmus bélyegét. A nyilatkozat helye felettébb 
meglepő, hiszen ismert, hogy az Echo TV soha nem korlátozta műsoraiban a sokszor 
nyíltan antiszemita megnyilvánulásokat. 

Az FTC elnökségének büntetése az “In memoriam Csatáry László” molinó miatt

Budapest
Forrás: MTI
Ahogyan augusztusi jelentésünkben részletesen beszámoltunk róla augusztus 17-én az 
FTC-MTK örökrangadón „In memoriam Csatáry László” feliratú molinót feszítettek ki 
az FTC szurkolói. Az esemény következményeként többek között az FTC igazgatósági 
elnöke, Kubatov Gábor videoüzenetben kérte a Csatáry-molinót kifeszítő drukkereket, 
hogy jelentkezzenek augusztus 26-ig a Fradinál, ellenkező esetben a videofelvételek ala-
pján megkezdik a szurkolók beazonosítását. Az FTC elnöke szeptember 26-i sajtótájékoz-
tatóján elmondta, hogy a beazonosított elkövetőket fél évre kitiltották a Ferencváros 
mérkőzéseiről. Kubatov Gábor azt is elmondta, hogy a felhívásra egyetlen drukker jelent-
kezett önként, a rá kiszabott féléves büntetést egy évre felfüggesztették.
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A Daily Telegraph szerint visszatérőben van az antiszemitizmus Magyarországon

London, Egyesült Királyság
Forrás: atv.hu
A Daily Telegraph, brit újság szeptember 17-i számában arról írt, hogy Európa bizonyos 
részein, például Magyarországon visszatér az antiszemitizmus. David Cameron, 
brit miniszterelnök szerint éppen ezért többet kell tenni a Holokauszt emlékének 
megőrzéséért. 

18

A MAGYARORSZÁGI
ANTISZEMITIZMUSRÓL



Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek – 2013. szeptember      BRÜSSZEL INTÉZET 

19

Pokorni Zoltán: „… itt nincs zsidózás …”

Budapest
Forrás: MTI
Pokorni Zoltán szeptember 28-án a Fidesz kongresszusán többek között a következőket 
mondta: „A választások előtt hat-hét hónappal azonban ki kell jelenteni: a választási 
harcban sem engedhet meg magának senki a másikat a méltóságában megsértő szavakat, 
durvaságokat. Itt nincs buzizás, nincs zsidózás, nincs cigányozás, nincs szinglihordázás. 
Ahogyan Ferenc pápa megmondta, keresztény ember nem lehet antiszemita.”

EGYÉB HÍREK
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A Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumi elnöke feljelentést tett közösség elleni 
erőszak előkészülete miatt egy magánszemély ellen

Bodnár Dániel, a Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumának elnöke szeptember 16-án 
feljelentést tett ismeretlen személlyel szemben közösség tagja elleni erőszak előkészülete 
miatt. A www.kuruc.info honlapon „Keressük a 97 éves Csatáry bácsit zaklató zsidókat 
(nyomravezetői díjjal) – hét antimagyart már beazonosítottunk” címmelmegjelent cikk-
hez a  CS.-K. I. nevű Facebook felhasználó az alábbi kommentet fűzte:

„Ha kinyomozzátok, hogy kik azok, egyet szívesen agyonverek közülük„ 

Az erőszakra való előkészület magatartása a résztvevők valamelyikének vélt vagy valós 
zsidó származásával kapcsolatban merült fel. A CS.-K. I. nevű felhasználónak nem ez 
volt az első hasonló tartalmú kijelentése, más országban is folyamatban van ellene ha-
sonló váddal indított eljárás.

A Tett és Védelem Alapítvány alapítója feljelentést tett becsületsértés bűncselek-
ménye miatt 

Több címzettnek elküldték Köves Slomó vezető rabbi 
fényképét, melyhez az alábbi feliratot montírozták: 
„Zsidó terrorista, aki Magyarországon él, és veszélyt 
jelent az egész nemzetre”. A képhez tartozó hivatkozás 
a Domb Futó nevű felhasználóra mutatott, akinek 
Facebook adatlapja szerint a hivatkozott montázst 2013. 
szeptember 4-én tette közzé az interneten, amit azután 
számos további felhasználó is megosztott. A kijelentés, melyben terroristának és magyar 
nemzetre veszélyt jelentőnek neveznek valakit, nyilvánvalóan az emberi méltóságot sértő, 
a becsület csorbítására alkalmas kifejezésnek minősül. A Domb Futó nevű Facebook 
felhasználó tényállítás útján, míg a képet a Facebookon megosztó személyek híresztelés-
sel valósították meg a becsületsértés bűncselekményét, mellyel kapcsolatban a feljelentés 
2013. szeptember 25-én került továbbításra a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.
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HIVATALOS ÜGYEI



Antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek – 2013. szeptember      BRÜSSZEL INTÉZET 

A Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumi elnöke feljelentést tett a nemzeti 
szocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása bűncselekmény 
miatt egy magánszemély ellen 

Bodnár Dániel, a Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumának elnöke az Alapítvány 
nevében eljárva 2013. szeptember 30-án feljelentést tett holokauszttagadás miatt. 
SZ. Z. Facebook felhasználó Köves Slomó képét tette közzá a kép mellé írt „Zsidó ter-
rorista, aki Magyarországon él, és veszélyt jelent az egész nemzetre” szöveggel, melyhez a 
„Holokauszt nem volt, de igény van rá!” kommentet fűzte. A felhasználó ezzel megvaló-
sította a nagy nyilvánosság előtt elkövetett, a nemzeti szocialista vagy kommunista rend-
szerek bűneinek nyilvános tagadása bűncselekményt. Az életbe lépett új szabályozás 
értelmében egyúttal a feljelentésben indítványozták az elektronikus adat ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételét is, melynek értelmében a Bíróság a szolgáltatót kötelezheti a 
tartalom elérhetetlenné tételére.

A Tett és Védelem Alapítvány jogi támogatása magányszemélyt ért zaklatás ügyében

J. A. magánszemély feljelentést tett a rendőrségen zak-
latás miatt egy a Facebook-on közzétett képhez fűzött 
komment kapcsán. Ebben zsidó származása miatt 
akasztófát kívántak neki és a gyerekének. A feljelen-
tést a rendőrség elutasította, mellyel szemben a sértett 
panasszal élt. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség elrendelte a 
nyomozást, mellyel a Kiskunhalasi Rendőrkapitányságot 
bízta meg. J. A. –t a Tett és Védelem Alapítvány jogsegély 
keretében támogatja az ügyben.
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A Tett és Védelem Alapítvány elutasított holokauszttagadás miatt tett feljelentése

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya elutasította a 
nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűnei ny-
ilvános tagadása bűncselekmény miatt 2013. március 11-
én keltezett feljelentést, melyet a Teve utcai rendőrpalota 
előtt tartott tüntetés kapcsán tett az Alapítvány. A tüntetés 
egyik résztvevője „Auschwitz üdülőtábor – van medence 
is, kemence is” szövegű, az auschwitzi haláltábor bejáratát és az „Arbeit macht frei” fel-
iratot ábrázoló, jól látható pólót viselt, mellyel megvalósította a nagy nyilvánosság előtt 
a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek tagadása bűncselekményt. A 
hatóság szerint a feljelentésben foglalt cselekmény nem bűncselekmény. 

A Tett és Védelem Alapítvány elutasított rágalmazás miatt tett feljelentése

A Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumi elnöke feljelentést tett nagy nyilvánosság előtt 
elkövetett rágalmazás vétsége miatt ismeretlen tettesellen. A kuruc.info internetes portálon 
2013 júliusában több alkalommal az emberi becsület csorbítására alkalmas tényállításokat 
tartalmazó cikkek jelentek meg. A rágalmazás vétségét a „szélhámos, csaló, zsidóbűnöző” 
és a „köztörvényes bűnöző” kijelentésekkel valósították meg. 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság végézésében megszüntette az eljárást, mivel a BRFK 
V. Kerületi Rendőrkapitányság jelentése szerint a nyomozás nem vezetett eredményre, az 
elkövető személye nem volt felderíthető.
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Ssz.    Dátum Esemény Kategória

1 szeptember 3. Több zuglói közoktatási intézmény nácizmust dicsőitő Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
  e-mailt kapott 
2 szeptember 4. Tormay önkényuralmi rendszert alapozott -MTA állás- Hivatalos és civil reakciók
  foglalás
3 szeptember 5. Az UEFA büntetése a Honvédnak Hivatalos és civil reakciók
4 szeptember 5. Brit lap szerint Magyarországon visszatérőben van az anti- A magyarországi antiszemitizmusról
  szemitizmus
5 szeptember 16. “ZS” betű zsidó családok postaládáján Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
6 szeptember 16. Magyarország új izraeli nagykövete az antiszemitizmusról Hivatalos és civil reakciók
7 szeptember 16. A TEV feljelentést tett közösség tagja elleni erőszak A TEV hivatalos ügyei
  előkészülete miatt
8 szeptember 17. Szappanok a szegedi zsinagóga kerítésén Gyűlöletcselekmény: rongálás 
9 szeptember 19. Jobbik: elfogadhatatlan az újabb holokauszt-emlékhely Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
  kialakítása
10 szeptember 24. Paradicsommal dobálták meg a Bethlen téri zsinagógát  Gyűlöletcselekmény: rongálás
11 szeptember 25. Köves Slomó feljelentést tett becsületsértés miatt A TEV hivatalos ügyei
12 szeptember 26. Az FTC elnökségének büntetése az “In memoriam  Hivatalos és civil reakciók
  Csatáry László” molinó miatt
13 szeptember 28. Pokorni: “… itt nincs zsidózás” Egyéb hírek
14 szeptember 30. A TEV feljelentést tett holokauszttagadás miatt A TEV hivatalos ügyei
15          - Antiszemita felirat egy kukán Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
16          - Antiszemita felirat egy plakáton  Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd 
17          -  Antiszemita graffiti egy buszmegállón Gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
18          - A TEV jogsegélyt nyújt zaklatás ügyében tett feljelentés A TEV hivatalos ügyei
  kapcsán
19          - Elutasították a TEV holokauszttagadás ügyében A TEV hivatalos ügyei
  feljelentését
20          - Megszüntették az eljárást a TEV által nagy nyilvánosság
  előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt tett feljelentésével A TEV hivatalos ügyei
  kapcsolatban

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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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:

135975391230201000057157
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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