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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 februári
monitoring tevékenysége nyomán kilenc
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított,
melyből egy rongálás, nyolc pedig gyűlöletbeszéd
kategóriába tartozik. A zalaegerszegi holokauszt
emlékműről ellopták a menórát. A Betyársereget
bemutató videóban a szervezet vezetője Tyirityán
Zsolt kijelentette, hogy cigányok és zsidók nem
lehetnek a szervezet tagjai. A Budai Várból történt
kitörés emlékére rendezett székesfehérvári Kitörés
napján gyűlöletbeszéd hangzott el, és tiltott
önkényuralmi jelképek voltak láthatóak. Egy SS
veterán mondott beszédet Kisbéren. A kitörés
napi óbudai rendezvényen Novák Előd Jobbik
alelnökétől gyűlöletbeszéd hangzott el. Toroczkai
László Facebook profilján összeesküvés elméletét
osztotta meg. Veszprémben is volt kitörés napi
megemlékezés, ahol ugyancsak tiltott jelképek
voltak láthatóak. A budapesti Becsület napi
rendezvényen Lantos János a Pax Hungarica
Mozgalom egyik vezetője a gyűlöletbeszéd
kategóriába tartozó beszédet mondott. Bayer
Zsolt újságírónak cikk sorozata indult a Donáth
szoborállítás kapcsán, a februárban megjelent
egyik cikk egyes részletei gyűlölet beszédként
értelmezhetőek. Egy esetet nem számítottunk be a
statisztikába, mivel nem beazonosítható az elkövetés
ideje, emiatt ezt a További antiszemita gyűlöletcselekmények részben összegeztük. Jelentésünkben
továbbá számos, a magyarországi holokauszthoz,
antiszemitizmushoz kapcsolódó eseményről adunk
hírt.
A Tett és Védelem Alapítvány 2016 februárjában
egy feljelentést tett nemzetiszocialista rendszer
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bűneinek nyilvános tagadása miatt T.Cs. ellen, aki
hozzászólásában a „holokamu” szót használta. Az
Alapítvány 2014 áprilisában tett feljelentést Katona
Attila ellen nemzetiszocialista rendszer bűneinek
nyilvános tagadása miatt. A Kaposvári Táblabíróság
jogerősen 150 000 Ft pénzbírságra ítélte.
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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
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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.

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

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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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.

Forró Drótja. Ezen kívül lehetőség van online
bejelentésre, amelynek során a bejelentő még
inkább megőrizheti anonimitását.

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

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

BRÜSSZEL INTÉZET

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
- tulajdon meggyalázása
-
g yújtogatás, amely nem okoz életveszélyt,
sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés
- egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos
fenyegetés
-
„bombatámadás”, amelyről később kiderül,
hogy csupán megtévesztés volt
- zaklatás
- rágalmazás

BRÜSSZEL INTÉZET

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

8 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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Tett és Védelem Alapítvány februári
monitoring tevékenysége nyomán kilenc
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított,
melyből egy a rongálás, nyolc pedig a gyűlöletbeszéd
kategóriájába tartozik.

Gyűlöletbeszéd

Rongálás

Állampolgári bejelentés útján jutott el hozzánk,
hogy február 5-én a Youtube-on közzé tettek
egy, a Betyársereget bemutató filmet, amelyben a
szervezet vezetője, Tyirityán Zsolt kijelenti, cigány
és zsidó nem lehet a szervezet tagja.

Ellopták a menórát a zalaegerszegi holokauszt
emlékműről
Zalaegerszeg, Zala megye
Forrás: MTI, Zalaegerszegi Hírlap
A február 27-28-i hétvégén ismeretlen tettesek
ellopták a 2005-ben állított zalaegerszegi
holokauszt emlékműről a menórát.
A Hivatalos és civil reakciók fejezetben ismertetjük
a rongálás ügyében tett lépéseket.

Holokauszt emlékmű Zalaegerszegen a menórával, Forrás:
Szombat

Cigányok és zsidók nem léphetnek be a szervezetbe
Budapest
Forrás: Youtube

Kitörés napja
Székesfehérvár, Fejér megye
Forrás: ATV
Nyilaskeresztes szellemiségű szervezetek tartottak
megemlékezést február 6-án Székesfehérváron.
A székesfehérvári rendezvény szervezői között
szerepelt az Új Magyar Gárda (ÚMG), a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM), valamint a Betyársereg is.
Az »Emlékezz a kitörés hőseire!« elnevezésű
rendezvénnyel az 1945. február 11-én indult budai,
a szovjet ostromgyűrű áttörését megcélzó németmagyar katonai kitörési kísérlet áldozatairól
emlékeztek meg, ahogy a Budai Várban megtartott
Becsület napján is. Szentmisével, koncerttel, SSegyenruhával és rohamsisakokkal emlékeztek
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meg a résztvevők az áldozatokról. A rendezvényen
a tervek szerint Novák Előd Jobbik alelnök is
részt vett volna, azonban lemondta a részvételt.
„Meglepve láttam a programot” – nyilatkozta
a politikus, aki feltehetően a meghívott Klaus
Grotjahnra, a Waffen SS egykori tagjára utalhatott,
aki egészségi állapotára hivatkozva végül nem vett
részt a székesfehérvári rendezvényen. „Dicsőség
a Waffen-SS-nek” – Tyirityán Zsolt a Betyársereg
vezetője, a rendezvény egyik fő szónoka, ezt
harsogta a mikrofonba. Ezután a „hungarizmus
alapjának” nevezte Szálasi október 15-i
hatalomátvételét, hiszen – mint mondta – e nélkül
a becsület napja sem létezne, mert a magyarok már
rég letették volna a fegyvert a szovjetek, vagy az ő
szavaival élve „a sátán képviselői” előtt.

BRÜSSZEL INTÉZET

Kitörés emléktúra az Óbudai Jobbikkal
Budapest
Forrás: Index, Youtube
Február 7-én Kitörés napi emléktúrát szervezett a
Jobbik Óbudai szervezete. A túra során végigjárták
az útvonalat, ahol a magyar és német katonák
menekültek 1945-ben. Az idei rendezvény egy
megemlékezéssel kezdődött, ahol Novák Előd, a
Jobbik alelnöke a következőt mondta beszédében:
„Simon Peresz és a magukfajták ostromgyűrűjéből
kell kitörnünk. A felvásárlókkal kell szembenéznünk.
Máshogy szállják meg hazánkat, máshogy foglalják
el hazánkat.”

Novák Előd a Kitörés túra előtti megemlékezésen, Forrás:
Facebook

Kitörés napi felvonulás Székesfehérváron, Forrás: Feol.hu

A Hivatalos és civil reakciók részben foglaljuk
össze a Kitörés napi rendezvénnyel kapcsolatos
fejleményeket.
Kisbéren elmondta beszédét az SS veterán
Kisbér, Komárom-Esztergom megye
Forrás: Kemma.hu
Február 6-án a székesfehérvári neonáci felvonulás
után Kisbéren, a város egyik szórakozóhelyén
zárt körben Klaus Grotjahn SS veterán elmondta
beszédét.
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Toroczkai László kommentje a zsidókról
Ásotthalom, Csongrád- megye
Forrás: Toroczkai László Facebook profilja
Február 8-án állampolgári bejelentés alapján jutott
el hozzánk az az információ, hogy Toroczkai
László Ásotthalom polgármestere, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetője január 23-án
a következő Facebook bejegyzést tette egy idézet
után, mely a Franciaországi zsidók Izraelbe történő
elvándorlása kapcsán végzett kutatást ismerteti:
„Valaki szóljon már nekik, hogy a szenvedéseikért
felelős illegális migráció fő segítői között éppen zsidó
származású embereket találunk. Itthon például a
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két, külföldről milliárdokkal támogatott migránssegítő szervezet (Menedék Migránsokat Segítő
Egyesület és Helsinki Bizottság) vezetője/alapítója
Örkény Antal és Kőszeg Ferenc is zsidó származású.
Szerintem minden további nélkül válhat kiváló
magyarrá olyan ember, akinek a felmenői között
zsidó is volt, a saját zsidóságáról valló Kőszeg
Ferencnek azonban erről más a véleménye. Ő ezt
mondja: »csak eltorzult lelkű félzsidók lesznek
heves magyarok«.” A bejegyzéshez csatolt három
fényképen a nevesített Örkény Antal és Kőszeg
Ferenc mellett Soros György is látható.

Örkény Antal, Kőszeg Ferenc és Soros György, Forrás:
Toroczkai László Facebook oldala

Neonáci felvonulás Veszprémben
Veszprém, Veszprém-megye
Forrás: veol.hu
Február 11-én mintegy harminc fő részvételével
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) tartott Kitörés napi megemlékezést
Veszprémben. A Világos Veszprémért Mozgalom
tagjai csendes ellentüntetést tartottak a város
holokauszt emlékművénél.
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Kitörés napi megemlékezés Veszprémben, Forrás: veol.hu

Becsület napja
Budapest
Forrás: MTI, Youtube
A Becsület napja elnevezéssel, hasonlóan a
Kitörés napjához, azokra a katonákra és civilekre
emlékeztek szélsőjobboldali szervezetek február
13-án a Budai Várban, akik Budapest 1945ös ostroma során február 11-én megkíséreltek
kitörni a szovjet csapatok által körülzárt várból.
A megemlékezést a Magyar Nemzeti Arcvonal
(MNA), a Pax Hungarica Mozgalom (PHM) és
a Hungária Skins (HS) szervezte. A felszólalók,
Retkes Tamás író, történész, valamint az MNA,
a PHM és a Szlovák Testvériség (Slovenská
Pospolitosť) képviselői a kitörésben részt vett
német és magyar katonák hősiességét éltették. A
rendezvény résztvevőinek többsége valamilyen
második világháborús magyar vagy német, illetve
ezekre emlékeztető egyenruhát öltött, illetve
korabeli katonadalok szóltak a hangszórókból. A
kifeszített transzparensek között a Fehér Magyar
Egység molinóján a „Szabad nemzeti és szociális
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Magyarországot” felirat szerepelt, illetve egy másik
transzparensen a „Blood C18 Honour Hungary”9
(„Vér C18 és becsület”) felirat, ami egy neonáci
tömörülés. Többen az MNA lobogóit, illetve
nyilaskeresztes zászlókra emlékeztető lobogókat
emeltek a magasba.
A rendezvényen Lantos János, a Pax Hungarica
Mozgalom vezetője a következőket mondta:
„A kitörő hősök hősi életszemlélete 70 év elteltével
is fényesen ragyog megtisztulva a sok mocsoktól
és hazugságtól, amit rádobáltak, és ezért látják
úgy egyre többen az országban, hogy nagyapáink
nem bűnözők voltak, hanem katonák és hősök.
Hősök, mégpedig a világtörténelem leggonoszabb,
legsátánibb hatalmával szemben a zsidó
tömeggyilkosok neveivel fémjelzett bolsevizmussal
szemben. A bűnözők valójában nem ők voltak,
hanem ott vannak a túloldalon, és hallottuk az
elmúlt napokban, hogy meggyaláztak egy kitörés
emlékművet. Ez az embertípus, amelynek egyébként
elég, ha csak ránézünk az arcára, látjuk rögtön lelke
torzultságát. Szóval ez az embertípus, amelyik ilyet
tesz, halott hősök emlékét gyalázza meg, nem más,
mint közönséges büdös csatornapatkány az emberiség
söpredékének is a legalja.”
A megemlékezés ellen 100 fős ellentüntetői
csoport tiltakozott dobolással, dudálással, „nácik
haza” és „mocskos nácik” rigmusok skandálásával. A
két felet fémkordon és rendőrsorfal is elválasztotta.
A demonstráció befejezését követően a »Kitörés
60-35-25 Emlék- és teljesítménytúrára« indultak a
résztvevők.
A Hivatalos és civil reakciók fejezetben bővebben
foglalkozunk az emléktúrával.

Becsület napi rendezvény a Budai Várban, Forrás: Magyar
Nemzet

Bayer Zsolt meglátásai a Donáth-ügyben
Budapest
Forrás: Magyar Hírlap
Február 27-én a Magyar Hírlapban jelent
meg Bayer Zsolt cikksorozatának első része
»Tűrhetetlen (1)« címmel. A cikkben Bayer kiáll a
Donáth-szobor felállítása mellett. Az alábbiakban
összegeztük a gyűlöletbeszédként értelmezhető
részleteket:
„Mindezeken túl pedig itt az idő kimondani,
egyszer s mindenkorra elég volt abból, hogy pusztán
a zsidó szenvedéstörténeten keresztül szemléljük
a történelmet, és ennek alapján írjuk a hivatalos
kánont. Elég volt, elég volt, elég volt!”
„[…] Donáth György antiszemita volt? Az volt. Mint
korának számtalan kiváló, megfellebbezhetetlen
tehetségű, nagyságú embere, akik nélkül egyszerűen
nem is létezne magyar kultúra és magyar história. Ha
pusztán az antiszemitizmus elegendő ok lenne arra,
hogy kitagadjunk valakit a magyar pantheonból,
akkor nem lenne ott helye Petőfi Sándornak,
Herczeg Ferencnek, Kosztolányi Dezsőnek, Márai
Sándornak, Németh Lászlónak, Illyés Gyulának,

9 „Blood C18 Honour Hungary” : https://en.wikipedia.org/wiki/Combat_18
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Szabó Dezsőnek, Féjának, Erdei Ferencnek, Móricz
Zsigmondnak – úgy általában a népieknek, és
históriánk számtalan nagyságának. Ráadásul az
antiszemitizmus számos esetben vád csupán, s elég
hozzá, ha valaki akár egyszer életében rosszat vagy
igazat írt a zsidókról. Arról nem is beszélve, hogy a
’19-es patkánylázadásban és tömeggyilkosságokban
sajnos felülreprezentált magyarországi zsidóság –
tagjai többségének akarata és szándékai ellenére
– maga is tehet arról, hogy »kivívta« a többségi
társadalom mély ellenszenvét és haragját. ”
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Tett és Védelem Alapítvány tevékenysége során
2016 februárjában egy olyan esetet azonosított,
amely nem képezi részét a statisztikának, mivel
nem beazonosítható az elkövetés ideje.
Horogkereszt az OTP bejáratánál
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány önkéntese február 21-én észlelte az
Erzsébet körút és a Dob utca sarkán található OTP
Bank bejárati ajtajára karcolt horogkeresztet.

Horogkereszt az OTP bejáratánál, Forrás: Tett és Védelem
Alapítvány
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Budapesten
felavatták
emléktábláját
Budapest
Forrás: MTI

Márton

István

Február 15-én avatták fel Márton István
emléktábláját Budapesten, a VII. kerületi Csányi
utca 10. szám alatt. A kelmefestő mester 1944
októberétől élete kockáztatásával mentette
a budapesti gettóból Erzsébetváros üldözött
polgárait, a Klauzál utcai Hattyú mosoda
labirintusszerű alagsori részében bújtatva őket.
Vattamány Zsolt, Budapest VII. kerületének
polgármestere beszédében többek között példaként
említette, hogy a kelmefestő eladta ékszereit, és
az árukból szerzett be gyógyszert és élelmet a
mosoda pincéjében rejtőzködőknek. A Márton
István által bújtatottak túlélték a gettót, a náci
megszállást. Egyikükkel az életét is összekötötte.
Lányuk, Márton Ágnes az ünnepségen
köszönetet mondott azért, hogy az önkormányzat
egyhangúlag támogatta az emléktábla felállítását.
Márton István megkapta Izrael állam Jad Vasem
(Világ igaza) kitüntetését is, neve ott szerepel az
Egyesült Államokban, Washington és Los Angeles
holokausztmúzeumában is. Húsz évvel halála után,
2008-ban Budapest VII. kerülete posztumusz
díszpolgári címet adományozott neki.
Donáth György szoboravatása elmaradt
Budapest
Forrás: MTI, egyuttpart.hu
Szigetvári Viktor az Együtt elnöke és Baranyi
Krisztina a párt ferencvárosi önkormányzati

képviselője 2016. február 23-án a párt weboldalán
egy közleményt adott ki, melyben a következőket
írta: „Botrány, hogy a Fidesz ismét egy rasszistának,
hírhedt fajvédőnek és hétpróbás antiszemitának
készül szobrot állítani. Donáth olyan ember volt, aki
gyűlölte a zsidókat és a svábokat is, és bár az ellene a
koncepciós perben felhozott vádpontokban nem volt
bűnös, a magyarországi népirtások és kitelepítések
lelkes támogatója volt. A magyar kormánypártok
ezzel ismételten megsértik a második világháború
minden áldozatának – legyen zsidó, német, magyar
vagy bármilyen származású – emlékét, ahogy azt
korábban már nem egyszer megtették. Az Együtt
minden eszközzel küzdeni fog az ellen, hogy ilyen
embereknek ne állhasson köztéri szobra se Budapesten,
se más magyar városban. Elég volt a Fidesz–KDNP
szellemi kútmérgezéséből! Követeljük, hogy a szobrot
ne állítsák föl, és a Fidesz határolódjon el Donáth
György elveitől! ”
Az MSZP február 23-án az MTI-hez eljuttatott
közleményében kifejtette, szerinte fenyegető
jelenség, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz
frakcióvezető-helyettese,
az
Országgyűlés
alelnöke egy rasszista politikus szobrát fogja
felavatni. Gulyás Gergely annak a rasszista Donáth
Györgynek a szobrát avatja fel Budapesten,
aki az „idegen fajok elleni szociális harcot”
hirdetve lelkes támogatója volt az Egyesületközi
Együttműködésnek. Az Együttműködés az MSZP
szerint nyíltan kimondta, hogy „a magyar élet
bárminő irányításából ki akarjuk zárni azokat a
fajokat és népelemeket, amelyeket a magyarságra és
az itt élő nemzetiségekre egyaránt károsnak ítélünk,
elsősorban a zsidóságot” .
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A Magyar Politikai Elítéltek Közössége február 25ére tervezte Budapesten Donáth György politikus
mellszobrának felavatását. Az egykori országgyűlési
képviselő 1938-tól az Imrédy Béla által indított
Magyar Élet Mozgalom egyik vezetője volt, 19391944 között országgyűlési képviselő, majd 19431944 között a Magyar Élet Pártjának alelnöke. 1945
után részt vett a Magyar Közösség tevékenységében,
a vezetők között volt, amiért több társával együtt
letartóztatták, majd halálra ítélték és 1947-ben
kivégezték. Az ítéletet 1991. április 15-én semmissé
nyilvánították. A szobrot a politikus egykori
lakóhelyén az Üllői út és Páva utca sarkán akarták
felállítani. Az avatás azonban tiltakozók miatt
elmaradt. A szervezők méltatlan körülményekre
hivatkozva lemondták az avatóünnepséget. Az
ünnepségen több tucatnyi tiltakozó jelent meg,
akik „nem kérünk a fajgyűlöletből” , és „a rasszista
ünneplő maga is rasszista” feliratú táblákat feltartva,
folyamatos fütyüléssel és kiabálásokkal fejezték
ki, hogy ellenzik a szoborállítást. Gulyás Gergely,
az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának
elnöke, a Fidesz alelnöke, és Boross Péter, volt
miniszterelnök, akik beszédet mondtak volna
az avatáson, végül a tiltakozók miatt távoztak. A
megemlékezés előtt a helyszínen az Együtt és az
MSZP képviselői is sajtótájékoztatón tiltakoztak
az ünnepség ellen. Az ellentüntetők tiltakozó
feliratokat tartalmazó lapokat próbáltak rögzíteni
a fehér lepellel borított, nemzetiszín szalaggal
átkötött mellszobron, ám ezzel lehúzták róla a
leplet. Később egy horogkeresztet széttörő öklöt
ábrázoló molinóval takarták el az emlékművet. A
szoboravatást megakadályozásának másnapján,
február 26-án a Magyar Politikai Elítéltek közössége
elvitette a mellszobrot a tervezett helyszínről.
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Tiltakozás Donáth György szoboravatása ellen, Forrás:
Magyar Nemzet Online

Debrecenben nem engedélyezik a botlatókő
letételét
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
Forrás: !!444!!!
Február 26-án jelent meg a hír, hogy Jana
Walter Debrecenben tanító német lektor
nehézségekbe ütközött egy botlatókő10 letételének
engedélyezésekor.
Jana Walter német lektor két évig tanított a
Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetében,
és azt tapasztalta, hogy a diákok közül sokan
nincsenek tisztában a II. világháború és Debrecen
történetének alapvetéseivel. Debrecenből a
nácik 6000 zsidót hurcoltak el AuschwitzBirkenauba. A városban sokáig egyáltalán nem állt
jelentősebb emlékmű, amely megemlékezett volna
az áldozatokról. Tavaly júniusban a Pásti utcai
zsinagóga belső udvarában emlékfalat avattak az
áldozatoknak, amelyen az elhurcolt és meggyilkolt
emberek neve szerepel. A fal méltó emlékhelye az
áldozatoknak, ám eldugott helyen található. A
zsinagóga belső udvarának fala az utcafrontról nem
látszik, az emlékhelyet nem jelölik kültéri elemek,
az esti órákban az udvar bezár.

10 A botlatókövek olyan köztéri emlékhelyek, amelyek a II. világháborúban deportált és meggyilkolt, – többségében zsidó vagy
más kisebbséghez tartozó – áldozatok számára állítanak emléket. Az utcakőbe illesztett, 10x10 cm-es réz emléktáblák arra hívják fel
a járókelők figyelmét, hogy olyan épület előtt haladnak el, ahonnan a nácik halálba szállították áldozataikat.
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Jana Walter és kollégája Iványi Zsuzsa, a
Germanisztikai Intézet vezetője felvette a
kapcsolatot a Debreceni Zsidó Hitközség
vezetőjével, hogy segítsen kiválasztani, mely
áldozatok emlékére tegyék le az első botlatóköveket.
A hitközség alelnöke felajánlotta, hogy az ügyben
felveszi a kapcsolatot az önkormányzattal. Négy
hónappal a kezdeményezés után azt a választ kapták
Feuermann Lászlótól a hitközség alelnökétől,
hogy sem a hitközség, sem az önkormányzat
nem támogatja a két kő letételét, azok ugyanis
balesetveszélyesek, és félő, hogy elbotlanak benne.

Lászlónak. Közel egy hónapot kellett várni a hivatal
válaszára. Végül Dr. Papp László felhatalmazásával
Haász Ferenc, a városüzemeltetési osztály vezetője
december 8-án írt levelet. „A botlatókövek
közterületre történő kihelyezését nem támogatjuk,
mivel a holokauszt áldozatainak emlékét olyan
helyen kívánjuk őrizni, ahol a legkevesebb az esély
arra, hogy az emlékhelyet vandalizmus és rasszizmus
hatásai érinthetik. Ilyen és hasonló megemlékezésekre
álláspontunk szerint a legalkalmasabb helyszín az
idei évben felavatott Pásti utcai zsinagóga udvara” .

A botlatókövek létesítéséhez, mivel köztéri
emlékhelyekről lévén szó, szükség van a
település önkormányzatának hozzájárulására.
Az önkormányzatok a legtöbb településen
beleegyeztek a kövek lerakásába; nem tudni olyan
esetről, ahol elutasították volna az erre vonatkozó
kérelmet.
Iványi és Walter nem nyugodtak bele a
visszautasításba, és maguk kerestek olyan
hozzátartozót, aki szívesen állítana emléket
szeretteinek. Az intézet beszélgetést szervezett
Fahidi Éva, holokauszt-túlélő íróval. Az írónő
szívesen állítana emléket a 11 évesen meggyilkolt
Fahidi Gilike, illetve a 6 hónaposan meggyilkolt
Fuchs Ferike emlékére. Ez ügyben, novemberben
levelet is írtak a város polgármesterének, Dr. Papp

Volner János a Betyársereg közgyűlésén
Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok megye
Forrás: Volner János Facebook oldala
Volner János, a Jobbik alelnöke Facebook
oldalán február 29-én tette közzé, hogy február
28-án részt vett a szélsőjobboldali, militáns
szervezet, a Betyársereg éves seregszemléjén
Kunszentmártonban. Az eseményről szóló
megosztásában, a Betyársereg oldalán megjelent
cikkhez
írt
hozzászólásában
„patrióta
sportmozgalom”-ként aposztrofálta a Betyársereget,
majd hozzátette: „Az éves seregszemlén több száz
kőkemény, küzdősportokban jártas magyar harcos
vett részt, sokan közülük elit katonák, rendőrök
voltak, sőt többen még most is hivatásosként szolgálják
a hazájukat.”
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Kitörés napi megemlékezés következményei
Székesfehérvár, Fejér megye
Forrás: MTI, NOL,
onkormanyzat.szekesfehervar.hu,
szfeharvar.katolikus.hu
Az Antiszemita gyűlölet-cselekmények fejezetben
foglalkoztunk a székesfehérvári Kitörés napi
rendezvénnyel. Székesfehérvár Önkormányzata
február 8-án weboldalán elhatárolódott a
rendezvénytől. Az önkormányzat weboldalán
a következő szöveg olvasható: „Székesfehérvár
vezetése határozottan kéri az illetékes állami és
igazságszolgáltatási szerveket, hogy – természetesen
a jogállami keretek betartása mellett – a
jövőben akadályozzák meg az ilyen szélsőséges és
gyűlöletkeltésre alkalmas rendezvények megtartását.
A szombati rendezvény a gyülekezési jog hatálya
alá találkozik, abban az önkormányzatnak sajnos
nem volt hatásköre, a szervezőknek a rendőrség felé
volt bejelentési kötelezettsége. Bár megakadályozni
nem tudta, amikor tudomására jutott, a város
polgármestere már pénteken [ február 5-én]
Facebook-oldalán tiltakozott az esemény ellen. Ehhez
több százan csatlakoztak, egyértelművé téve, hogy a
fehérvári emberek nagy többsége szerint semmi helye
ilyen rendezvényeknek a városban.”
Február 8-án az MSZP feljelentést tett a
Székesfehérváron
csoportosan
elkövetett
bűncselekmény kapcsán. Lukács Zoltán, az
MSZP alelnöke szerint a Szálasit, Hitlert, a
hungarista mozgalmat és a Waffen SS-t éltető
felvonulás megzavarta a város nyugalmát, és több
bűncselekmény elkövetésének gyanúját is felvetette.
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A Demokratikus Koalíció (DK) székesfehérvári
szervezete február 8-án nyilatkozatában mélyen
elítélte „azt a gyalázatot” , amelynek Székesfehérvár
otthont adott. Közölték, hogy a rendezvényen
tiltott önkényuralmi jelképet viseltek, amely miatt
a DK jogi eljárást kezdeményezett.
Bodnár Zoltán, a Magyar Liberális Párt
ügyvivője február 8-án szintén feljelentést tett a
rendezvényen történtek miatt. A Liberálisok annak
a paragrafusnak az alkalmazását kérik, amelyet a
Fidesz épített be a Büntető Törvénykönyvbe az
„egyenruhás bűnözés” megakadályozására.
„Politikai és történelmi képmutatás, hogy a magyar
hatóságok elmulasztották elítélni az eseményt,
különös tekintettel arra, hogy jelenleg Magyarország
a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség
[IHRA] elnöke” – szögezte le február 8-án a
megemlékezés kapcsán Mark Weitzman, a Simon
Wiesenthal központ gyűlölet-bűncselekményeket
és terrorizmust vizsgáló kutatócsoportjának a
vezetője.
A Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye február
9-én az MTI-hez eljuttatott közleményében
határozottan cáfolta, hogy bármiféle szerepe lett
volna a február 6-án Székesfehérváron rendezett
Kitörés napi szélsőjobboldali felvonulásban.
Részlet
a
nyilatkozatból:
„Megdöbbenve
olvastuk, hogy a tegnapi napon nagyszámú
médium a köznyilvánosság elé tárta, miszerint »a
székesfehérvári (szélsőjobboldali) felvonulásban a
katolikus egyház is szerepet vállalt...« Ez az állítás
nem felel meg a valóságnak, az egyház semmiféle
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szerepet nem vállalt a rendezvényben. Az sem felel
meg a valóságnak, hogy a 2016. február 6-án, a
szokásosan este 6 órakor bemutatott szentmise a
székesfehérvári bazilikában a rendezvény része
volt. A plébánia rendjébe illeszkedő misén sem
demonstráció, sem a liturgia megszokott rendjétől
eltérő felszólalás nem volt. A katolikus egyháznak
joga és kötelessége a liturgikus szabályoknak és
előírásoknak megfelelően minden elhunytért, az
elhunyt hősökért is szentmisét felajánlani, az örök
üdvösség elnyerése reményében. Nyilatkozatunk célja,
hogy az igazság megismertetésével a megbékélést
szolgáljuk.”

útvonalán a Párbeszéd Magyarországért (PM) és
a párt ifjúsági szervezetének (Zöld Front ifjúsági
Mozgalom) aktivistái február 9-én kidöntöttek
majd elástak egy olyan követ a Pest megyei Tök
település melletti erdőben, amelyen nyilaskeresztek
is láthatóak voltak.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke
február 9-én Pintér Sándor belügyminiszterhez
fordult kérve, hogy „a jövőben akadályozzák meg
a Magyarországot méltatlan helyzetbe hozó neonáci
rendezvények megtartását, amelyre Magyarországot
nemzetközi szerződések kötelezik” .
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság február 10én az MTI-vel tudatta: a Székesfehérváron történtek
miatt két büntetőeljárást indítottak. Közleményük
szerint a Székesfehérváron február 6-án délután
megtartott rendezvényen történtek kapcsán a Fejér
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya
nyomozást rendelt el ismeretlen személyek ellen
a nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása bűntett és önkényuralmi jelkép használata
vétség gyanúja miatt.
Nyilaskeresztet ábrázoló követ találtak
Budapest
Forrás: MTI, ATV
Az Antiszemita gyűlölet-cselekmények fejezetben
ismertettük a Jobbik Óbudai Szervezete által
szervezett Kitörés napi emléktúrát, melynek

Tordai Bence, PM szóvivő elmondta: az
ügyészséget arra kérik, derítse ki, kik állították fel a
követ, a párt feljelentést tett a kövön látható jelkép
miatt. Pintér Sándor belügyminisztert felszólította,
gondoskodjon arról, hogy a követ ne lehessen újra
visszahelyezni, Vona Gábort, a Jobbik elnökét
pedig arra kérte, tisztázza pártja viszonyát a Kitörés
túrán résztvevő Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalomhoz.
Kitörés napi megemlékezés Veszprémben
Veszprém, Veszprém-megye
Forrás: veol.hu
Az Antiszemita gyűlölet-cselekmények fejezetben
ismertettük, hogy február 11-én mintegy
harminc fő részvételével a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tartott Kitörés napi
megemlékezést Veszprémben.
Hartmann Ferenc a városi MSZP elnöke elmondta,
hogy felháborítónak tart minden szélsőséges
megmozdulást. Porga Gyula a város polgármestere
és a képviselőtestület – a Jobbikos képviselő
Forgóné Kelemen Judit kivételével – elhatárolódott
az eseménytől. A levélben úgy fogalmaztak, hogy
a városban tiszteletben tartják egymás nézeteit,
különböző értékrendjét. A szólásszabadságot és a
szabad véleménynyilvánítást a demokrácia fontos
értékeinek tartják. Ugyanakkor határozottan
elutasították a gyűlöletkeltő rendezvények
veszprémi megjelenését.
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Rendőrségi feljelentés a Zalaegerszegen ellopott
menóra ügyében
Zalaegerszeg, Zala megye
Forrás: MTI, Zala Hírlap Online
A További antiszemita gyűlölet-cselekmények
fejezetben ismertettük, hogy a zalaegerszegi
holokauszt emlékműről ellopták a menórát. Preisz
József, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elöljárója
február 29-én rendőrségi feljelentést tett az
ügyben. A menóra réz elemeit korábban is többször
lefűrészelték. Az okozott kár 200 ezer forint. A
Zala megyei Rendőr-főkapitányság kisebb értékre,
vallási tisztelet tárgyára elkövetett lopás gyanúja
miatt indított eljárást.
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI
ANTISZEMITIZMUSRÓL

Takács Szabolcs államtitkár kanadai útja során
több zsidó szervezettel találkozott
Washington D.C., Egyesült Államok
Forrás: MTI
Az MTI február 2-án ismertette, hogy Kanadában
tárgyalt Takács Szabolcs, európai ügyekért felelős
államtitkár és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési
Szövetség (IHRA) jelenlegi elnöke. Először
Torontóban találkozott a Nemzeti KatolikusZsidó Kétoldalú Dialógus nevű szervezet tagjaival,
részt vett az egyik zsinagóga istentiszteletén, majd a
Simon Wiesenthal Barátai Központ szervezésében
tartott konferencián mondott beszédet a torontói
egyetemen. Az előadásban kifejtette, miért

tartotta szükségesnek Magyarország, hogy részt
vegyen az IHRA munkájában, beszélt az IHRA
szerepéről és a holokauszt emléknapon az ENSZben kifejtett gondolatairól. Szót ejtett arról,
hogy Európában növekszik az antiszemitizmus,
és ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy Kanada
hogyan járulhat hozzá az antiszemitizmus elleni
küzdelemhez. Ottawában találkozott az IHRA
kanadai delegációjának vezetőjével, Andrew
Bennettel. Ezen kívül az MTI-nek elmondta, hogy
2016-ban – de legkésőbb 2017-ben – Kanadában
átadják a holokauszt áldozatainak emlékművét,
melynek felállításához jelentős pénzösszeggel a
magyar kormány is hozzájárul.
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EGYÉB HÍREK

Hóman-szobor
Budapest
Forrás: MTI
Február 1-jén Hóman Bálint Magyar Tudományos
Akadémiai (MTA) tagságának visszaállítása
érdekében indított pert az egyik örökös
képviseletében Varga István ügyvéd. Korábbi
jelentéseinkben már foglalkoztunk Hóman
Bálint személyével a novemberi Székesfehérváron
tervezett szoborállítás körüli botrány miatt.
Hóman Bálintot 1945-ben kizárták az akadémiai
tagok sorából. 1946-ban a Szovjetunió elleni
1941-es hadba lépés miatt háborús bűntettért
életfogytiglanra ítélték, 1951-ben a börtönben
hunyt el. 2015 tavaszán a Fővárosi Törvényszék
jogerősen kimondta az 1946-os ítélet semmisségét,
és bűncselekmény hiányában Hóman Bálintot
felmentette a háborús bűntett vádja alól. Az
ügyvéd a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az
MTA elleni polgári perben benyújtott keresetében
azt kéri a Fővárosi Törvényszéktől, állapítsa meg,
hogy Hóman akadémiai kizárása érvénytelen és
jogellenes volt, továbbá, hogy a kizáró határozat
nem lépett hatályba.
A kereseti kérelemben szerepel az is, hogy a
törvényszék állapítsa meg: becsületsértő volt
az MTA egykori elnökének azon nyilatkozata,
amely szerint Hóman nyilas elveket képviselt.
Varga kiemelte, hogy Hóman megítélése nem
egyértelmű, mai szemmel elítélendő nézeteket
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vallott és szavakban antiszemita volt, ugyanakkor
cselekedeteivel igyekezett menteni a zsidókat és az
antiszemitizmust a magyar jobboldal szégyenének
minősítette.
Február 4-én az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont Jogtudományi Intézete »Hóman
Bálint ügyében hozott 1946-os és 2015-ös
ítéletek – történeti és jogi szempontok« címmel
konferenciát tartott a tudós történelmi, jogi
megítéléséről, politikai, kultúrpolitikai szerepéről,
és az antiszemitizmushoz való viszonyáról vitáztak
tudósok. Ujváry Gábor történész, a Veritas
Történetkutató Intézet munkatársa szerint Hóman
Bálint jó kultúrpolitikus volt, e téren vállalható az
öröksége, a nagypolitikába keveredve azonban
voltak olyan intézkedései, melyeket joggal bíráltak
akkor és most is. Ungváry Krisztián történész
rámutatott, hogy a tudós szorgalmazta a zsidók
kitelepítését, ami a zsidótörvények hosszú távú célja
is volt. Nem állítható, hogy Hóman a holokauszt
véreskezű tömeggyilkosa lett volna, inkább abba
a fajta joviális antiszemita típusba sorolható,
amely többnyire még mentette is a környezetében
lévő zsidókat. Az igazi kérdés, hogy a holokauszt
csak akkor kezdődik, amikor bevagonírozzák az
áldozatokat, vagy akkor, amikor egy döntéshozó
nem törődik intézkedései következményével –
vetette fel a történész. Hoffmann Tamás büntetőjogi
szakember az emberiesség elleni bűncselekmény
kapcsán arra emlékeztetett, hogy Hóman Bálint
részt vett embertelen cselekményekhez vezető
jogszabályok, intézkedések meghozatalában.

A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY HIVATALOS ÜGYEI

Balmazújvárosban nincs és nem is volt Nyirő
József utca
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

neve használható közterület vagy közintézmény
elnevezésére, de Nyirő Józsefé nem. Az utcanév
átnevezés az MTA állásfoglalása miatt nem történt
meg.

Az Alapítvány január 25-én nyújtott be beadványt
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz.
Az Alapítvány kérte a Kormányhivatalt, hogy
törvényességi ellenőrzési jogkörénél fogva,
törvényességi felhívás útján járjon el, hogy
Balmazújváros Város Önkormányzata Nyirő József
utca elnevezését haladéktalanul változtassa meg.

A félreértés abból adódott, hogy a Google Térkép
szolgáltatásán Balmazújváros Pokrócz Ferenc nevű
utcája Nyirő József utcaként volt feltüntetve. A
Google azóta az Alapítvány jelzése alapján javította
a hibát.

Az Alapítvány február 11-én kapott tájékoztatást,
hogy Balmazújváros közterületén nem volt
Nyirő József utca. Mint a levélben írták:
„A
kormányhivatal
Balmazújváros
Város
Önkormányzat képviselőtestületi üléseiről készült
jegyzőkönyvek, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett
nyilvántartás 2016. február 2. napján hatályos
adatai és Balmazújváros Város polgármesterének
tájékoztatása alapján megállapította, hogy
Balmazújváros közigazgatási területén Nyirő
Józsefről nincs közterület elnevezve.”
Balmazújváros Önkormányzatának tervei között
szerepelt, hogy a Pokrócz Ferenc utcát átnevezik
Nyirő József utcára. A képviselőtestület úgy
döntött, hogy a tervezett utcanév átnevezésekről
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
állásfoglalását kéri. Az MTA azt a választ adta,
hogy Pokrócz Ferenc balmazújvárosi földműves

A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt
T. Cs. ellen
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Február 12-én az Alapítvány feljelentést
tett a Budapest V. kerületi kapitányságon
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt ismeretlen tettes ellen.
Az Alapítvány internetes oldalán január
4-én tett közzé egy cikket »Súlyos ítélet
holokauszttagadásért«
címmel,
melyben
beszámoltunk az Esztergomi Járásbíróság
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadásának elkövetése miatt meghozott
ítéletéről11. A hírre mutató TEV Facebook fiókhoz
az olvasók hozzászólhattak.
T. Cs. elnevezésű Facebook felhasználói profillal
rendelkező személy a következő mondatot fűzte

11 Nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt az Esztergomi Járásbíróság jogerősen nyolcszázezer forint
pénzbüntetésre ítélte azt a dömösi férfit, aki Facebookon írt hozzászólásában a „holokamu” kifejezést használta.
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a hírhez január 4-én, amely teljes egészében
megegyezik azzal a hozzászólással, amely miatt az
Esztergomi Járásbíróság elítélte a dömösi férfit:
„Húzzatok vissza a picsába, ahonnan jöttetek! Az
emberek könyökén jön már ki az ajvékolásotok,
meg ingyen élősködésetek a holokamutokkal együtt!
Írogatjátok itt a kibaszott [sic!] erkölcsi ökörséget, és
már ötven éve a kártérítésekből meg a jóvátételekből
éltek!”

Ügyészség véleménye szerint nem lehetett a vádat
kellően bizonyítani, valamint Katona Attila
arra hivatkozott, hogy a holokauszt szó az ő
szóhasználatában a mexikói katonai junta által
elkövetett népirtást jelenti. Ez ellen az Alapítvány
2014 júliusában panasszal élt, amelyben további
megosztásokat és hozzászólásokat sorakoztatott
fel, hogy bizonyítsa, Katona Attila az 1944-1945ben történt holokausztra gondolt. A panasznak
még ugyanabban a hónapban helyt adtak, a
nyomozást megszüntető határozatot hatályon
kívül helyezték, és további nyomozást rendeltek
el. 2014. október 15-én a nyomozás adatait a
Barcsi Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal
továbbította a Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi
Kirendeltségének. A Kaposvári Bíróságon 2015.
november 5-én megszületett az első fokú, nem
jogerős ítélet: vádlottat 300 000 Ft pénzbírságra
ítélték.

Az indoklás szerint a Holokauszt a náci
Németország által kontrollált területeken
a második világháború alatt végrehajtott,
nemzetiszocialista német kormány által eltervezett
és irányított népirtás, melynek célja a zsidóság
kiirtása volt. Ezen népirtás megtörténtének
valósága büntetőjogi védelem alatt áll, a holokauszt
tényének megkérdőjelezhetetlensége törvényben
foglaltatik.
A „holokamu” kifejezés kapcsán bírói ítéletek
is rendelkezésre állnak, amelyek értelmében a
„holokamu” kifejezés egyértelműen a holokauszt
tényét kétségbevonó jelentéstartalommal bír,
melynek nagy nyilvánosság előtti használata
kimeríti a bűncselekmény elkövetését.
Jogerős ítélet Katona Attila (K. A. Gój) ellen
nemzetiszocialista rendszer bűneinek kétrendbeli
tagadása és relativizálása miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány 2014 áprilisában tett feljelentést
Katona Attila „Gój” ellen nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt,
mert 2014. április 23-án a Facebook közösségi
portálon a következő hozzászólást tette közzé:
„Nem volt holokauszt!!!!!!!!!!!!!”. 2014. június
16-án a nyomozást megszüntették, mert az
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Február 17-én a Kaposvári Táblabíróság jogerősen
150 000 Ft pénzbírságra ítélte Katona Attilát
nemzetiszocialista rendszer bűneinek kétrendbeli
tagadása és relativizálása miatt.
A vádlott ügyvédje védekezésében a szólás- és
véleményszabadságra hivatkozott, illetve arra,
hogy védence tettének elkövetésekor nem volt
tisztában cselekménye társadalmi veszélyességének.
Kitért arra is, hogy a menekültválság kapcsán az
országban megjelenő óriásplakátok, például az,
ami szerint a migránsok elveszik a munkánkat,
indokolhatja nemzetiségi, etnikai csoportokkal
szemben erősebb vélemények megfogalmazását
(bár azt nem említette meg, hogy az elkövetés
idején hogyan volt a védencére hatással egy másfél
évvel később kihelyezett hirdetés, és arra sem tért
ki, hogy a holokauszt áldozatait nemzetiségi vagy
etnikai csoportnak tekinti-e).
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A bíróság az ítélet indoklásában leszögezte, hogy
egy viccel is elkövethető a nemzetiszocialista
rendszer bűneinek tagadása, mert amikor egy
online fórumon az auschwitzi eseményekről
folyik beszélgetés, egy olyan vicc, ami arról szól,
hogy Auschwitzban egyetlen áldozat volt, egy
őr, aki részegen kizuhant az őrtoronyból, teljesen
egyértelműen arra utal, hogy az azt közlő úgy
gondolja, hogy a deportáltak nem váltak erőszakos
cselekmények áldozatává.

tagadása miatt, mert 2015. augusztus 9-én T. R.
felhasználónévvel rendelkező személy hozzászólt
az Alapítvány Facebook oldalán augusztus
5-én megosztott Köves Slomó (EMIH vezető
rabbi) »Hogyan beszéljünk a holokausztról?«
című cikkéhez: „sehogy, mert már hányunk a
sok holokamutól--már kussolnotok kéne és nem
élősködni, hanem termelő munkával, sajátmagatokat
eltartani és nem a mások munkájának gyümölcsét
ellopni -- vagyis , ha itt akartok élni akkor csakis a
Szent Korona Tan szerint ???” (szöveghű idézet)

T. M. és T. R. összevont ügyeket szétválasztották –
a nyomozás folyik mindkét esetben
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány 2015. március 20-án tett feljelentést
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt, mivel T. M. Facebook felhasználói
profillal rendelkező személy március 17-én, a
március 16-án megosztott »Leváltották a főrabbi
emlékét meggyalázó jobbikost« cikkhez a következő
hozzászólásokat írta a Facebookon: „Hol van az a
Duna-parti holokamu emlékmű? húsz éve keresem,de
nem találom…egyébként el nem tudom képzelni,hogy
a zsidók csákányoztak volna akkor a Dunán..
merthogy igencsak be volt fagyva…kipp-kopp?
Karinthy röhög a sírjában…merthogy őtalálta ki a
történetet…” (szöveghű idézet) és „Nincsenek magyar
zsidók.. vagy zsidók vannak,vagy magyarok…nekem
semmi közöm a humbug kitalált holokamujukhoz..
milyen nép az, amely a saját halottaiból él, 60 éve?
és a holokamujuk után palesztin gyerekeket ölnek?”
(szöveghű idézet).
Az Alapítvány 2015. augusztus 11-én feljelentést
tett nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános

2015. augusztus 31-én a Budapest V. Kerületi
Rendőrkapitányság értesítette az Alapítványt,
hogy a fentebb ismertetett két feljelentést egyesíti,
mivel a mindhárom hozzászólásban megjelenő
„holokamu” szó miatt az ügyeket együtt lehet és kell
kezelni.
Az ügyben elrendelt nyomozást a Budapest V.
Kerületi Rendőrkapitányság 2016. január 5-én
felfüggesztette, mert az elkövető kiléte a nyomozás
során nem volt megállapítható. A határozatot a
Budapest V. és XIII. Kerületi Ügyészsége 2016.
február 11-én hatályon kívül helyezte és a nyomozás
továbbfolytatását rendelte el. A továbbfolytatás
elrendelését azzal indokolta, hogy az iratokat
felülvizsgálva megállapította, a rendelkezésre álló
adatok további nyomozati cselekmények elvégzését
alapozzák meg.
2016. február 18-án a Budapest V. Kerületi
Rendőrkapitányság értesítette az Alapítványt, hogy
az összevont bűnügyeket ezután külön vizsgálja,
mert a két ügyben az azonos kifejezéssel elkövetett
elkövetési magatartás nem indokolja tovább a két
tényállás egy ügyben való elbírálását.
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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.

Sorszám

Dátum

1

február 1., 4.

2

február 2.

Takács Szabolcs kanadai útja során több zsidó szervezettel
találkozott

3

február 6.

Cigányok és zsidók nem léphetnek be a szervezetbe

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

4

február 6.

Kitörés napja

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

5

február 6.

Kisbéren elmondta beszédét az SS veterán

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

6

február 7.

Kitörés emléktúra az Óbudai Jobbikkal

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

7

február 8.

Toroczkai László kommentje a zsidókról

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

8

február 8-10.

9
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Esemény
Hóman-szobor

Kategória
Egyéb hírek
Hírek és vélemények
a magyarországi
antiszemitizmusról

Kitörés napi megemlékezés következményei

Hivatalos és civil reakciók

február 9.

Nyilaskeresztet ábrázoló követ találtak

Hivatalos és civil reakciók

10

február 11.

Neonáci felvonulás Veszprémben

11

február 11.

Kitörés napi megemlékezés Veszprémben

12

február 11.

Balmazújvárosban nincs és nem is volt Nyirő József utca

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

13

február 12.

A TEV feljelentést tett nemzetiszocialista rendszer
bűneinek nyilvános tagadása miatt T. Cs. ellen

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

14

február 13.

Becsület napja

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd

15

február 15.

Budapesten felavatták Márton István emléktábláját

16

február 17.

Jogerős ítélet Katona Attila (K.A. Gój) ellen
nemzetiszocialista rendszer bűneinek kétrendbeli tagadása
és relativizálása miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

17

február 11., 18.

T. M. és T. R. összevont ügyeket szétválasztották – a
nyomozás folyik mindkét esetben

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

18

február 23.

Donáth György szoboravatása elmaradt

Közösségi hírek, reakciók

19

február 26.

Debrecenben nem engedélyezik a botlatókő letételét

Közösségi hírek, reakciók

20

február 27.

Bayer Zsolt meglátásai a Donáth-ügyben

21

február 27-28.

Ellopták a menórát a zalaegerszegi holokauszt
emlékműről

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd
Hivatalos és civil reakciók

Közösségi hírek, reakciók

Antiszemita gyűlöletcselekmények: gyűlöletbeszéd
Antiszemita gyűlöletcselekmények: rongálás
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Sorszám

Dátum

22

február 29.

Volner János a Betyársereg közgyűlésén

Közösségi hírek reakciók

23

február 29.

Rendőrségi feljelentés a Zalaegerszegen ellopott menóra
ügyében

Hivatalos és civil reakciók

24

–

Horogkereszt az OTP bejáratánál

Kategória

További antiszemita gyűlöletcselekmények
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KAPCSOLAT ÉS TÁMOGATÁS

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

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

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

Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén
fogad az Alapítvány:

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

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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