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VEZETŐI ÖSSZEF OGLALÓ

A

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 közzéteszi.
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az antiszemita gyűlölet-bűncselekményekkel, illetve a gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentés ezt a kettőt összefoglalóan gyűlöletcselekményeknek 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 gyűlöletcselekmények 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 szeptemberi monitoring tevékenysége nyomán hat
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított, melyek mindegyike a gyűlöletbeszéd
kategóriájába tartozik. A KÖKI Terminál bevásárlóközpontban ismeretlenek antiszemita falfirkát helyeztek el az egyik falrészre, melyet aztán később el is távolítottak. A YouTube közösségi videómegosztó oldalon az EMIH által életre
hívott Zsidó mesék sorozat egyik videójához antiszemita és holokauszttagadó megjegyzéseket
fűztek személyiségüket nem vállaló személyek.
Egy taxis rátámadt 2 aktivistára, akiket zsidózva küldött el a helyszínről, miután megtudta,
hogy plakátokat ragasztanak egy neki nem
tetsző témában. Szeptember 10-én, majd 16-án
is megrongálták a Szabadság térnél felállított
Eleven emlékmű tárgyait. A fentieken túl Alapítványunk sajtófigyelő tevékenysége során talált
rá egy weboldalra, mely egyértelmű holokauszttagadó összeesküvés-elméleteket gyártó cikkeket,
véleményeket posztolt rendszeresen, majd egy
másik esetben egy blog közölt Köves Slomóról
egy gyalázkodó montázst.
A „További antiszemita gyűlöletcselekmények” fejezetbe ebben a hónapban nem
kerültek hírek.
A Tett és Védelem Alapítványnak 2016
szeptemberében két hivatalos ügye volt.
Mindkét esetben két korábbi, általunk indított eljáráshoz kapcsolódva születtek
határozatok. Egyik esetben a nyomozás felfüggesztése, másik esetben pedig a nyomozás megszüntetése mellett döntött a nyomozóhatóság.
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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 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 el-

leni erélytelen jogi fellépéssel szemben kíván
új alternatívát nyújtani.

Összefogás
A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában közreműködők között vannak a status quo/chábád EMIH, a reform irányzatú SzimSalom 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
fellépés mindannyiunk közös ügye.
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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 +36 510
0000 számon elérhető FORRÓDRÓT-ot,
melyen antiszemita és zsidóellenes megnyilvánulások bejelentésére nyílik lehetőség.
A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi
rendszeres monitoringjelentések 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.

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 incidensek 1 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 bűncselekménytípusoktól. Ezek
a bűncselekmények 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 gyűlöletcselekményt jelentenek, illetve dokumentálnak, mint 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 gyűlöletmotivációt. 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)

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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MÓDSZERT AN 3
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik:
gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben
a kétféle cselekményt együttesen gyűlöletcselekményeknek nevezzük. Ezeket az
EBESZ a következőképpen definiálja 4
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
• gyűlölet-bűncselekmény: olyan a bün		 tetőjog szerinti bűncselekmény, ame		 lyet emberek bizonyos csoportjaival
		 szembeni előítélet motivál5
• gyűlölet motiválta incidens: olyan cse		 lekmény, amely szintén az emberek bi		 zonyos csoportjaival szembeni előítéle		 ten alapul, de nem éri el a bűncselek		mények szintjét
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Az egyes gyűlölet-bűncselekmények kiemelt jelentőségét mutatja, hogy számos ország büntető 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.
fejezetének 332. szakasza 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 gyűlöletbeszédet 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.6
(TASZ 2012, 3–4) Ezeken kívül a Btk. 333.
szakasza a nemzetiszocialista rendszer bűnei
tagadásának bűntettéről szól. A 335. szakasz
pedig a különböző önkényuralmi jelképek
(többek között horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság
előtti használatát és közszemlére tételét tiltja.
Jelentésünkben olyan gyűlölet-bűncselekményeket és gyűlöletincidenseket 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 vag y eg yéb 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 büntető törvénykönyv
által nevesített bűncselekmények (közösség
tagja elleni erőszak, közösség elleni uszítás,
nemzetiszocialista rendszer bűneinek tagadása, önkényuralmi jelképek használata),
azonban más a büntető törvénykönyvben
szereplő tettek is, ha az előítéletes motiváció
bizonyítható. A gyűlöletincidensek azonosításakor különböző, a monitorozás során
rögzített 7, indikátorok vizsgálata alapján
döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.

3 A módszertanunk lényegében változatlan a monitoring tevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó dolgozta ki, az ő szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 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.
5 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.
6 A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minősítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal követ el bűncselekményt.

Az antiszemita g y űlöletcselekmények
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 forródrótja. 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 feldolgozásra. 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 g y űlöletcselekmények
között vannak olyanok, amelyeket a statisztika részének tekintünk, vannak azonban
olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi
statisztikába nem számítjuk bele.8

Gyűlöletesemények, 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
		 tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít		 ható az antiszemita szándék vagy tarta		 lom, vagy ahol a támadás azért történt,
		 mert az áldozat zsidó vagy azt gondol		 ták róla, hogy zsidó
• bármilyen zsidó intézmény, épület tuda		 tos és indokolatlan megrongálása (akkor
		 is, ha a rongáláshoz nem társul továb		 bi explicit antiszemita üzenet [például
		 egy zsinagóga ablakát bedobják kővel])
• antiszemita kommentek blogokon, fóru		 mokon, közösségi oldalakon, amelyeket
		 jelentettek a Tett és Védelem Alapít		ványnak
• antiszemita és neonáci anyagok eljut		 tatása egyes zsidó személyekhez, zsidó
		szervezetekhez, intézményekhez
• antiszemita és neonáci anyagok kihe		 lyezése egyes zsidó személyek tulajdo		nához, zsidó szervezetekhez, intéz		ményekhez
• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos
		 kritikák, ha azok túlmennek a politikai
		 közlésen és hagyományos zsidóellenes
		 sztereotípiák előhívását szolgálják
• események, amelyek alkalmasak arra,
		 hogy zsidókban félelmet keltsenek
Gyűlöletesemények, amelyek nem számítanak bele a statisztikába9
• Magyarországhoz, magyarországi zsidó		 sághoz kötődő antiszemita g y űlölet		 cselekmények, amelyek valamiért nem
		 tartoznak a statisztikába. Ennek több
		 oka lehet: nem Magyarországon történ		 tek, nem egyértelműsíthető az antisze		 mita szándék, nem világosak az eset kö		 rülményei, vagy egyszerűen nincs olyan
		 súlya a történésnek.
• Gyűlöletkifejezések, amelyek honlapo		 kon, kommentekben és online fórumo		 kon rendszeresen megjelennek és nem

7 Ezeket a Módszertan későbbi részében mutatjuk be.
8 Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
9 A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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• Támadás
érkezett róluk személyes bejelentés a
‐ személy elleni fizikai támadás, amely
Tett és Védelem Alapítványhoz.
Egyéb hírek, melyek csak közvetetten 			 nem életveszélyes és nem súlyos
‐ az áldozat védekezése vagy menekükapcsolódnak az antiszemitizmushoz
			 lése következtében sikertelen támadáA regisztrált cselekmények több jellemző- 			si kísérlet
‐ emberek tárgyakkal való megdobálájét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy
különböző indikátorokat használunk, ame- 			 sa, azt az esetet is ide értve, amikor a
		 dobás célt tévesztett
lyek segítségével valószínűsíthető, hogy az
• Rongálás
adott cselekedet elkövetésének motivációja
‐ tulajdon elleni fizikai támadás, amely
előítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövető
különböző jellemzőire, az áldozatra vonat- 			nem okoz életveszélyt
‐ tulajdon meggyalázása
kozó adatokra, a cselekmény helyszínére, idő‐ gyújtogatás, amely nem okoz életpontjára, az esemény esetleges előzménye		 veszélyt, sikertelen gyújtogatási
ire vonatkoznak. Az adatgyűjtés során ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az 			kísérlet
• Fenyegetés
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi‐ egyértelmű vagy konkrét szóbeli
lyen – akár büntetőjogi – következményei.
		 vagy írásos fenyegetés
Az egyes cselekmények regisztrálása mel‐ „bombatámadás”, amelyről később kilett fontos azok kvalitatív különbségeinek
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle 			 derül, hogy csupán megtévesztés volt
módon is elvégezzük. Az egyik kategória- 		 ‐ zaklatás
‐ rágalmazás
rendszer szerint a következő típusokat kü• Gyűlöletbeszéd
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás,
‐ nyilvános gyűlöletbeszéd
közösség tagja elleni erőszak, önkényural‐ virtuális gyűlölet
mi jelkép használata és nemzetiszocialista
‐ sértő magatartás
rendszer bűneinek tagadása, holokauszt‐ egynél több címzettnek elküldött
tagadás.
		 sértő írás
A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe
‐ irodalom és zene
a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselek• Diszkriminációs esetek
ménytípust különböztetünk meg, amelyek a
következők (CEJI 2012, 10–12):
Fontosnak tartjuk a gyűlöletcselekmények
• Emberölés: halált okozó,
kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyanszemély elleni támadás
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán
• Súlyos fizikai erőszak
‐ személy elleni támadás, amely súlyos nem függetlenek attól a társadalmi és kulturális környezettől, amiben történnek. Lénye			testisértést okozhat
‐ feg y verrel vag y más, sérülés okozá- ges ezen cselekmények dinamikája is: sok			 sára alkalmas eszközzel elkövetett szor inkább folyamatokról, mintsem különálló
eseményekről van szó. (Perry 2001, 8) A stati			támadás
‐ tulajdon elleni támadás, amely során kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk
az egyes esetekről, ami segít a cselekményt
			 az ingatlanban tartózkodó emberek
körülvevő környezet megértésében.10 Az időso		meghalhatnak
‐ bombák és levélbombák
ros adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk
‐ emberrablás
az események dinamikájának bemutatására.
		
		
•
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9 A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.

Antiszemita gyűlöletcselekmények
– 2016. SZEPTEMB ER

A Tett és Védelem Alapítvány szeptem- ki rosszallásukat nem csak az eseménnyel,
beri monitoring tevékenysége nyomán hat de az egész emlékművel kapcsolatban.
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított, melyek a gyűlöletbeszéd kategóriájá- G y ű löl e t b e s z é d
ba tartoznak.
Holokauszttagadás és antiszemita
hozzászólások a YouTube-on
R O N GÁ L ÁS
Forrás: Tett és Védelem
Antiszemita feliratok a KÖKI Terminálban
Forrás: tev.hu
2016. szeptember 12. A YouTube közösségi videómegosztó oldalon az Egységes Ma2016. szeptember 7. Alapítványunk Face- gyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) álbook-oldalára érkezett bejelentés, hogy a tal életre hívott „Zsidó mesék” elnevezésű
Budapest X. kerületben lévő KÖKI Ter- programsorozat második videójához és az
minál egyik falrészére gyűlöletkeltő, egyér- abban szereplő személyhez antiszemita és
telműen zsidóellenes, antiszemita felira- holokauszttagadó hozzászólásokat fűztek. A
tokat firkáltak ismeretlenek. Szeptember hozzászólok a profiljaik alapján valószínűleg
14-én ismét jelzés érkezett, hogy a falrészt nem valódi felhasználók, ettől függetlenül
– szintén ismeretlenek – lemeszelték, a fel- Alapítványunk jogi útra tereli az ügyet. A
„Zsidó mesék” csillagos házakban készült
iratok már nem láthatóak ott.
rövid videók fiatalokkal, melyeknek témája, hogy mit jelent számukra a zsidóság. A
Egymás után kétszer is
megszólalók többsége nem zsidó vallású,
megrongálták az Eleven Emlékművet
identitású – ahogy az inkriminált videóban
Forrás: 444.hu
megszólaló 15 éves lány sem. A hozzászólások
Budapest, 2016. szeptember 10., 16. Isme- azóta le vannak tiltva a videónál.
retlenek rongálták meg a Szabadság téri
Újabb holokauszttagadó weboldal
Eleven Emlékmű kiállításai tárgyait, derült
Forrás: tev.hu / amagyaroldal.hu
ki a csoport Facebook-oldaláról. A kiaggatott képeket leszaggatták. Az emlékmű
2016. szeptember 15. Alapítványunk
szervezői a 444.hu részére közleményt juttattak el, amiben leírták, hogy „Kurucin- monitoring tevékenysége során egy Bufón beharangozott módon vandálok gyaláz- daházy Györggyel készült videóinterjút
ták meg (...) azonnal büntető feljelentést talált az amagyaroldal.hu-n, melynek aptettünk a rendőrségen.” Mindezek mellett ropója az ítélethirdetése volt. Ehhez egy
flashmobot szerveztek a Facebookon az másik videót is fűztek, melyen a bevánemlékmű helyreállításáért. Aztán néhány dorlásellenesség és liberalizmus elvetését
napra rá ismeretlen tettesek újra több tekintette megoldásnak a mai válságra egy
laminált holokauszt-emlékfotót letépked- „angol képviselőként” aposztrofált személy.
tek, és összefirkálták a civil kezdeménye- A videóhoz írt cikk zsidó összeesküvésnek
zés helyszíni programtábláját is, ami mi- írta le a Magyarok Nyilait és az egész Buatt újabb feljelentést tettek a szervezők. A daházy esetet.
Ezzel összefüggésben a cikket közlő webflashmobot különösebb atrocitások nélkül
megtartották, de a Facebook eseményhez oldal áttekintése során több, nyíltan hotöbben antiszemita hozzáállással fejezték lokauszttagadó és antiszemita bejegyzést
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találtunk, ami alapján a megfelelő jogi
lépéseket megtettük, feljelentéssel éltünk
és kértük a weboldalon elérhető tartalom
hozzáférhetetlenné tételét.
Köves Slomót gyalázó montázst közölt egy
blog
Forrás: Tett és Védelem
2016. szeptember 17. A puccsista.blog.hu
tulajdonosa 2016. szeptember 17.-én közétett
egy montázst, mely egy Köves Slomóról az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
vezetőjéről készült fényképfelvételt tartalmaz egy becsületsértő, uszításra alkalmas
szöveggel, arra utalva, hogy a vezető rabbi
a magyarok életére kíván törni. Alapítványunk haladéktalanul felhívást intézett
az üzemeltető tárhelyszolgáltató társaság
felé a mielőbbi törlés miatt – tekintettel
arra, hogy a blogger megszegte a szolgáltató
felhasználási feltételeit. Ezen felül Alapítványunk büntetőeljárást kezdeményez a
blogger ellen.
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Zsidózás és plakáttépkedés
Forrás: 444.hu
2016. szeptember 22. Taxis támadt a
Kétfarkú Kutya Párt fiatalkorú aktivistáira
Szentendrén. A támadásról az aktivisták videót készítettek, amin jól látszik, hogy a plakátjaikat tépkedi az a személy, akihez miután
odamennek, azonnal ütni kezd. A 444.hu
elérte telefonon a videót készítő aktivistát,
aki elmondta, hogy az eset szeptember 22-én
délután történt a szentendrei HÉV-végállomásnál. Elmondása szerint plakátokat
ragasztottak többen a környező kukákra
és oszlopokra, amikor a taxis megkérdezte, hogy mit csinálnak. Amikor elmondták,
hogy a Kétfarkú Kutya Párt plakátjait ragasztják, azt kiabálta: „A zsidó k.rva anyátokat!” Az aktivisták később visszafelé sétáltak,
amikor észlelték, hogy ugyanaz a taxis tépkedi a plakátjukat. Miután odamentek hozzá, a
taxis ütni kezdett és attól az egyik aktivista
földre került. Egyelőre fontolgatja, hogy tegyen-e feljelentést, Kovács Gergely viszont
azt mondta, hogy a párt feljelentést fog tenni.

További
antiszemita
gyűlöletcselekmények
A Tett és Védelem Alapítvány monito- képezi részét a statisztikának, mivel nem
ring tevékenysége során 2016 szeptemberé- egyértelmű az antiszemita szándék.
ben olyan esetet nem azonosított, amely nem
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
Zsidó mesék mesélnek az antiszemitizmusról
Forrás: MTI
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alapuló projekt záróakkordja volt, ahol az
elmúlt időszak értékelése mellett általános
elvekről is szó esett – mind plenáris, mind
workshop szekciókban. A Project egy Toolkit kiadásával zárult, mely összefoglalta a
résztvevő országoktól beszerzett alapinformációkat, illetve a gyűlöletcselekmények
kezelésével kapcsolatosakat és a jövőbeli célokat, terveket. Alapítványunk kutatásvezetője már korábban csatlakozott ezen
programsorozathoz, így jó lehetőség adódott a projekt időtartama alatt a változások személyes megfigyelésére is, illetve öszszességében a nemzetközi nézőpontok, más
országok működő eljárásainak, a jogi szabályozottságnak a hazaival történő összevetésére, alkalmazhatóságának vizsgálatára,
illetve hasonló szervezetekkel történő kapcsolatteremtésre is.

2016. szeptember 7. Elkészült a Zsidó
mesék sorozat második része. Az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
felkérésére Gárdos Péter filmrendező készítette el azt a rövidfilmsorozatot, amelyen 22 –
többségében nem zsidó vallású – fiatal mondja el, hogy mit jelent számára a zsidóság.
A DVD-t bemutató sajtótájékoztatón Köves
Slomó, az EMIH vezető rabbija elmondta:
a 2014-ben elindított sorozat első részének
darabjait több mint százezren nézték meg a
YouTube-on. E sikeren felbuzdulva döntöttek
úgy, hogy középiskolás szereplőkkel is elkészítik a sorozatot. „Ha nem tudunk jól beszélni
magunkról, kérdezzük meg a többieket, hogy
ők mit gondolnak rólunk.”
Köves Slomó a sorozatban szereplő fiaKöves Slomó a bevándorlásról
talok kiválasztásáról az MTI-nek elmondta:
Forrás: 168 óra
iskolákat kerestek fel, azt kérve a diákoktól,
hogy írjanak esszét a zsidósággal kapcso2016. szeptember 30. A 168 óra Köves
latos tapasztalataikról, gondolataikról. Az
elkészült dolgozatok alapján a rendező, Gár- Slomót az Egységes Magyarországi Izrados Péter választotta ki a huszonkét szereplőt. elita Hitközség vezető rabbiját kérdezte,
aki a zsidó újév kapcsán nyilatkozott és a
kvótareferendum is a középpontba került.
Nemzetközi konferencián
Azt mondta: „Ez nemcsak lelkiismereti huvett részt a Tett és Védelem
manitárius vagy munkaerő-piaci és integrációs
Forrás: Tett és Védelem
kérdés, hanem biztonságpolitikai kérdés is.
2016. szeptember 20-23. Nádasi Krisztián, Ugyanakkor a leegyszerűsítő plakátkampány
Alapítványunk kutatásvezetője résztvevője elszomorít, mert az indulatok felkorbácsolását
volt a NICEM (Northern Ireland Council for okozza, és egy veszélyes emberi tulajdonságra
Ethnic Minorities) gyűlöletcselekményekkel apellál, amit végzetes lehet kiengedni a palackés gyűlöletbeszéddel foglalkozó Good Prac- ból. (...) káros és félrevezető, ha az ügynek abtice Plus Project-jének, mely kétnapos záró ból a részéből csinálunk erkölcsi kérdést, ami
konferenciáját tartotta Belfastban, szep- tulajdonképpen csak lelkiismeretünk megnyugtemberben. Az utolsó konferencián, ahol az tatását célozza” Hozzátette azt is, hogy az
Európai Unió 20 országa, továbbá Norvégia, európai – és különösen a magyar – politiSvájc, valamint Törökország is képviseltette ka, nem arról szólt miként lehetne a humagát, a résztvevők a nemzeti rendőrségek, manitárius katasztrófát helyben megszünügyészségek, illetve nemzeti és nemzetközi tetni. „Ha már a történelmi tapasztalatokról
beszélünk, az USA-nak vagy Angliának nem
civil szervetek oldaláról érkeztek.
A nemzetközi program egy közel másfél az volt elsődleges történelmi bűne, hogy nem
éves, a gyűlöletcselekmények és gyűlölet- fogadták be a haláltáborok elől menekülő
beszéd széles körű kezelését, megelőzését európai zsidókat, hanem az, hogy nem bomcélzó információ- és tapasztalatcserén bázták le az Auschwitzba vezető vasútvonalat.”

Hivatalos és civil reakciók
Bírósági döntés a Jobbik
szélsőjobboldaliságáról
Forrás: index.hu
2016. szeptember 8. A Demokratikus
Koalíció (DK) közleménye szerint a Jobbik pert indított egyik politikusuk, Arató
Gergely ellen, aki egy interjúban azt mondta, hogy a szélsőjobboldali párt „a politikai
ellenfeleit a Dunába és gázkamrába akarja
küldeni”. A bíróság elutasította a Jobbik
keresetét – adta hírül az index.hu. A bíróság
indoklása a Kúria azon döntésére hivatkozott, amely szerint a Jobbikot lehet szélsőjobboldali pártnak nevezni, ezért nincs
miért felelősségre vonni egy politikust, ha
az a véleménynyilvánítás szabadságával élve
nevezi szélsőjobboldali pártnak a Jobbikot,
illetve elmondja az ilyen pártok ismérveit.
Mint ismert, februárban az NMHH jogerősen az ATV-nek adott igazat a Jobbikkal szemben, mert a párt sérelmezte, hogy
szélsőjobboldalinak nevezték. A bíróság úgy
döntött, hogy ha a saját alapító nyilatkozata által is elismerten radikális jobboldali pártot egy híradásban szélsőjobboldaliként azonosítva neveznek meg, nem jelent
véleményformálást.

Eljárás a Betyársereg ellen
Forrás: nepszava.hu
2016. szeptember 16. Elrendelte a nyomozás folytatását a Betyársereg szervezésében indult Hitler-emléktúra ügyében
a Székesfehér vá ri Já rási és Nyomozó
Ügyészség. A Móri Rendőrkapitányág júniusban szüntette meg a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszer bűntetteinek nyilvános tagadásának bűntette és
önkényuralmi jelkép használata miatti vizsgálatot. Az ügyben a fideszes Tényi István
tett feljelentést, s most az ügyészség úgy
látta, hogy a Betyársereg honlapján található meghívón igenis szerepelt egy nyilaskeresztre emlékeztető önkényuralmi jelkép,
s maga a meghívó is „megfeleltethető a nyilaskereszt által jelképezett szellemiségnek”.
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Hírek és vélemények
a magyarországi
antiszemitizmusról
Samantha Power
az antiszemitizmusról
Forrás: hvg.hu
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2016. szeptember 8. Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, Samantha Power, a
világszervezet antiszemitizmussal foglalkozó
fórumán hosszan sorolta világszerte milyen
antiszemita cselekedetekről szóltak a hírek
az elmúlt évben. „Az antiszemitizmus nem
csak a zsidókra jelent veszélyt, hanem a pluralizmus és sokszínűség elveire és az általunk
nagy becsben tartott alapvető jogokra is.” Az
ENSZ-nagykövet élesen bírálta a magyar
kormányt és emlékeztetett: Magyarországon
szobrot akartak állítani Hóman Bálintnak,
aki a zsidóellenes törvények meghozatalát,
majd a magyar zsidók deportálását szorgalmazta. Aztán hozzátette, hogy a „ fertőz ően
ant i szemita véleményszerz őnek” , Bayer
Zsoltnak adtak állami kitüntetést. Power
szerint amellett, hogy mindketten antiszemiták, más kisebbségek iránt is kifejezték gyűlöletüket.
Power úgy látja, hogy az országban egyre terjed az antiszemitizmus, bizonyítja
ezt a „szélsőségesen nacionalista” Jobbik felemelkedése is, amely a holokausztra „holokamuként” hivatkozik. Ez kéz a kézben
jár az egyre erősödő idegengyűlölettel és a
bigottság egyéb formáival is. Megemlítette:
Orbán Viktor nyíltan beszélt arról, hogy
Európát meg kell tartani keresztény területnek a menedékkérők távol tartásával. Azzal pedig az emberek félelmét gerjesztette,
hogy kijelentette, minden európai terrorista
migráns.
Magyarország példájából azonban tanulni
is lehet Power szerint, hiszen Hóman szobra
sosem készült el és Bayer Zsolt kitüntetésére
reagálva több mint százan – köztük az ország
legelismertebb közgazdászai, történészei,
politikusai, költői, filmesei és tudósai –
visszaadták saját elismerésüket.

Cionista Világszövetség
Budapesten ülésezett
Forrás: hvg.hu; mno.hu
2016. szeptember 16. A Cionista Világszövetség Budapesten tartotta az antiszemitizmus elleni harcról szóló ülését. Az eseményre Heisler András, a Mazsihisz elnöke,
Köves Slomó, EMIH elnöke, Mikola István
biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár, és Jakov Hagoel,
a világszövetség alelnöke volt hivatalos.
Jakov Hagoel bevezetőként elmondta, hogy az utóbbi évtized során minden
esztendőben több erőszakos antiszemita
támadás történt a világban, mint az előzőben. Utána Mikola István következett. A
politikus felszólalásában arról beszélt, hogy
a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett
az antiszemitizmus ellen. Kifejtette, hogy
kulcsfontosságú terület a küzdelemben
az oktatás: meg kell mutatni a felnövekvő
nemzedékeknek történelmünk legsötétebb
pillanatait, de azt is, hogyan lehet embernek maradni az embertelenségben.
Egy fél mondatban utalt arra is, hogy Európán belül új fenyegetés érinti az ott élő
közösségeket, köztük a zsidó közösségeket
is: a migrációs krízis és a terrorizmus.
Ezután Heisler következett, aki a közönség
kisebb megrökönyödése után – amiért
nem vonták be a szervezésbe – elmondta
„Nem tartjuk egészségesnek, hogy a népszavazást néhány héttel megelőzően egy cionista konferencián vezető kormányzati politikus az antiszemitizmussal összefüggésben
a menekültekkel és az európai migrációval
foglalkozzon.” Hozzátette, hogy nincs közük
a politikához, ők nem a kormány ellenzéke,
ellenben propagandistái sem kívánnak lenni. „A zsidóságnak minden gyűlöletbeszéd ellen fel kell lépnie” – hangsúlyozta. Az EMIH
részéről Köves Slomó beszélt az iszlamista
terrorizmusról, bár azt nem kötötte össze

a migrációval. Elmondta, hogy ma Európában a zsidó közösségeket három dolog
fenyegeti: a hagyományos antiszemitizmus,
az új antiszemitizmus – amelynek lényege
Izrael delegitimizálása –, a harmadik pedig a
szélsőséges iszlám, amit nevén kell nevezni.
A hitközségi elnök úgy látja, hogy ugyan az

egymilliárd muzulmán többsége békét akar,
de nekik és a vezetőiknek kell megakadályozniuk a keveredést a szélsőségesekkel.
A konferencián a Tett és Védelem Alapítvány is jelen volt, felszólalt Bodnár Dániel
elnök és Szalai Kálmán, az Alapítvány titkára is.
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Egyéb
hírek

Egy egyetemistákból álló
szervezet nyilas szimbólummal
mutatkozott be
Forrás: 444.hu; hetivalasz.hu
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titaire ifjúsági tagozataként működött és
Franciaországon kívül vannak szervezetei
Skandináviában és Németországban is.
A cikk megjelenése után a szervezet Instagram-oldalát privátra állította, a videó
2016. szeptember 1. Nyilas szimbólum- pedig már nem érhető el a YouTube-on.
ra emlékeztető zászlót használva egy YouA holokauszthoz hasonlítják a mobilgátat
Tube-videóval mutatkozott be egy magát
Forrás: 444.hu
konzervatívnak tartó egyetemista szervezet,
az Identitárius Egyetemisták Szövetsége,
2016. szeptember 15. A helyi ingatlanmás néven az Identitesz. „Együtt, bátran,
közös akarattal mondunk nemet az önmagából tulajdonosokat tömörítő „Római partért
kifordult liberális világnak, mely mindenáron Egyesület” kiadott egy közleményt, melyben
be akarja sározni a közösség, a hagyomány a mobilgátat ellenző PM-es európai parlaés a hazaszeretet eszményét, hogy elpusztítsa menti képviselő Jávor Benedek ellen szólalközös identitásunkat.” A videóban a szervezet nak fel. „Vajon a második világháború alatt kik
vezetője, László Balázs, a Pázmány Péter voltak azok, aki faj, vallás, születés, lakcím stb.
Katolikus Egyetem politológus hallgatója alapján megkülönböztettek embereket?! Mert
mondja el a fenti idézetet drámai hangon, most Jávor ezt teszi, ezt írja!!! (...) Minket nem
aztán feltűnik egy dombtetőn, és meglobog- bele lőttek, minket bele toltak a Dunába” Így
vonnak párhuzamot az egyesületben a hotatja a mozgalom lobogóját.
László Balázs a Konzervatív Hallgatók lokauszt áldozatai, és a Duna árterében lévő
Szövetsége nevű képződményből ismert, ingatlanok tulajdonosainak helyzete között.
áprilisban még annak elnökeként nyilat- Arról is írnak, hogy a római parton „sajnos
kozott a Magyar Hírlapnak. Idén több ho- voltak, akik meg is haltak” a megfelelő árvízmofób akcióval hívta fel magára a figyel- védelem hiánya miatt. Telefonon egyébként
met. A szövetség eltűnt a Facebookról, a portál érdeklődött, az egyesületnél, de
helyébe az Identitesz lépett, aminek az nem tudtak konkrét példákat mondani az
elődhöz hasonlóan az anyaszervezet mel- árvízvédelem hiánya miatt bekövetkezett
lett vannak vidéki alegységei Szegeden és halálesetekre. Amikor pedig a holokausztos
párhuzamról kérdeztek, azt a választ kapták,
Debrecenben is.
Az identitárius mozgalom nem magyar hogy a mobilgát hiányában a környékbetalálmány, az első ilyen szervezet a francia lieknek pokoli körülmények között kell élszélsőjobbról vált le még 2002-ben. Ere- niük és dolgozniuk, és ők ezen akarnak váldetileg a bevándorlásellenes Bloc Iden- toztatni.

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

Nyomozás felfüggesztése
Forrás: Tett és Védelem
2016. szeptember 05. A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
felfüggesztette az Alapítványunk által, nemzetiszocialista vagy kommunista rendszer
nyilvános tagadása bűntett miatt indított
eljárást, mivel az elkövető kiléte nem volt
megállapítható. Az adott ügyben 2016. április 10-én az Élet menete emlékmű tábláját
ismeretlen személy megrongálta, azt írta rá,
hogy „Ez így, ebben a formában Hazugság”.
A rendőrségi eljárás során megállapították,
hogy a cselekmény helyszínén telepített térfigyelő kamera által rögzített felvételeken
szereplő személyek azonosításra nem alkalmasak, továbbá olyan személyt nem sikerült
felkutatni, aki a cselekményt észlelte volna.
Nyomozás megszüntetése
Forrás: Tett és Védelem
2016. szeptember 05. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizs-

gálati Osztálya bűncselekmény hiányában
megszüntette az Alapítványunk által, közösség elleni uszítás bűntett és más bűncselekmények gyanúja miatt kezdeményezett eljárást. Az adott ügyben 2015. november 23- és 2016. Január 14. között P.
Zoltán Peter nevű Facebook felhasználó
több gyűlöletkeltő, antiszemita és holokauszttagadó bejegyzéseket tett közzé. A
Rendőrség határozata szerint „a felhasználó
a saját profilján tette közzé a bejegyzéseit, ami
nagy nyilvánosságként értelmezendő, azonban az jellegéből fakadóan nem volt alkalmas
arra, hogy az emberek nagyobb tömegében a
szenvedélyeket oly mértékben szítsa fel, amely
gyűlölet kiváltására es ezzel a társadalmi rend
és béke (...) megzavarásához vezethetett volna.
Továbbá (...) közvetlenül fenyegető, konkrét
erőszakos cselekedet veszélye nem állapítható
meg. (...) ugyanis azzal nem kellett számolnia,
hogy az általa felgerjesztett indulatok hatására
konkrét veszély keletkezik.” A határozat a
megszüntetés mellett arról is rendelkezett,
hogy nemzetiszocialista vagy kommunista
rendszer nyilvános tagadása bűntett miatti
eljárás továbbra is folyamatban van.
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A hónap
krónikája
Az alábbi táblázatban a jelentésben talál- ka megmutatja, hogy az adott eseményről
ható összes esetet, eseményt kronologikus a jelentés melyik részében számoltunk be
sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri- bővebben.
Sorszám

Dátum

Esemény

Kategória

1.

szeptember 1.

Identitesz és nyilas szimbólum

Egyéb hírek

2.

szeptember 5.

Nyomozás felfüggesztése

TEV hivatalos ügyei

3.

szeptember 5.

Nyomozás megszüntetése

TEV hivatalos ügyei

4.

szeptember 7.

Antiszemita feliratok a KÖKI Terminálban

Gyûlöletcselekmény

5.

szeptember 7.

Zsidó mesék mesélnek az antiszemitizmusról

Közösségi hírek

Bírósági döntés a Jobbik
szélsôjobboldaliságáról

Hivatalos és civil
reakciók

6.
szeptember 8.
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7.
szeptember 8.
Samantha Power az antiszemitizmusról
				
Egymás után kétszer is megrongálták
8.
szeptember 10.,16.
			
az Eleven Emlékmûvet
9.
szeptember 12.
			

Holokauszttagadás és antiszemita
hozzászólások a YouTube-on

10.
szeptember 15.
Újabb holokauszttagadó weboldal
				
11.

szeptember 15.

A holokauszthoz hasonlítják a mobilgátat

Hírek, vélemények
az antiszemitizmusról
Gyûlöletcselekmény
Gyûlöletcselekmény
– gyûlöletbeszéd
Gyûlöletcselekmény
– gyûlöletbeszéd
Egyéb hírek

12.
szeptember 16.
Eljárás a Betyársereg ellen
				

Hivatalos és civil
reakciók

13.
szeptember 16.
Cionista Világszövetség Budapesten ülésezett
				

Hírek, vélemények
az antiszemitizmusról

14.
szeptember 17.
			

Köves Slomót gyalázó montázst
közölt egy blog

15.
szeptember 22.
Zsidózás és plakáttépkedés
				
16.
szeptember 20-23.
			
17.

szeptember 30.

Gyûlöletcselekmény
– gyûlöletbeszéd
Gyûlöletcselekmény
– gyûlöletbeszéd

Nemzetközi konferencián vett részt
a Tett és Védelem

Közösségi hírek

Köves Slomó a bevándorlásról

Közösségi hírek

K A P C SO L AT ÉS TÁ M OG ATÁS
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!
Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén fogad az Alapítvány:

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 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, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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