A N T I S Z E M I TA
G Y Û L Ö L E T- B Û N C S E L E K M É N Y E K
É S

H AV I

I N C I D E N S E K

Ö S S Z E F O G L A L Ó

2 0 1 8 .

J A N UÁ R

B R Ü S S Z E L

I N T É Z E T

TARTALOMJEGYZ ÉK
Vezetői összefoglaló

5

A Tett és Védelem Alapítvány

6

Brüsszel Intézet

6

A jelentésről

7

Módszertan

8

Antiszemita gyűlöletcselekmények – 2018. január

11

További gyűlöletcselekmények

12

Közösségi hírek, reakciók

14

Hivatalos és civil reakciók

17

Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról

21

Egyéb hírek

22

A Tett és Védelem Alapítvány hivatalos eljárásban kezdeményezett ügyei

25

A hónap krónikája

27

Kapcsolat és támogatás

28

Felhasznált irodalom

29

Impresszum

30

VEZETÔI 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 övezô
ismerethiány felszámolása. Ennek eszköze
többek között a folyamatos és szakmailag
megalapozott közéleti monitoringtevékenység, mivel a tényleges információk ös�szegyûjtése, 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 gyûlölet-bûncselekményekkel, illetve a gyûlölet motiválta incidensekkel. A jelentés ezt a kettôt összefoglalóan
gyûlöletcselekményeknek nevezi. Mindkettô
esetében fontos kritérium, hogy azok elkövetésekor azonosítható az antiszemita motiváció. Míg azonban az elôbbiek a büntetôjog
szerint bûncselekményeknek minôsülnek,
az utóbbiak ezt a szintet nem érik el. A teljes
kép felrajzolásához azonban mindkét típusú
cselekmény dokumentálására szükség van.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények minél szélesebb körû monitorozásához sokféle
forrás együttes használatára van szükség.
Az események regisztrálásán kívül fontos
azok különbözô jellemzôinek számbavétele is. A dokumentálás során ezért egyrészt
rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkövetôjére, célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat. Másrészt különbözô cselekménytípusokat is megkülönböztetünk.
Ebben a hónapban Alapítványunk egy
antiszemita gyûlöletcselekményt azonosított, mely a rongálás kategóriájába tartozott: ismeretlenek horogkeresztet festettek
egy székesfehérvári üzlet falára.
A További gyûlöletcselekmények kategóriába ebben a hónapban egy esemény került.
Horthy Miklósért és menyéért terveztek misét tartani január 27-én a budapesti Nagyboldogasszony Fôplébánia-templomban.
Ugyanazon a napon, 73 évvel ezelôtt volt az
auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulója, így ez a holokauszt emléknapja is.
Alapítványunknak ebben a hónapban
három esetben volt olyan eseménye, mely
a hivatalos ügyek kategóriájába tartozott.
Az egyik esetben bejelentéssel éltünk egy
félrevezetô, magát Holokauszt Pincének nevezô vállalkozással kapcsolatban. A másik
esetben egy korábbi, 2013 májusában, holokauszttagadás (nemzetiszocialista rendszer bûnei nyilvános tagadása) miatt tett
feljelentésünk nyomán indult eljárást függesztettek fel, mert az elkövetô kilétét nem
sikerült megállapítani. A harmadik esetben
a Hóman Bálint Egyesület törvénytelen
névhasználata miatt kezdeményeztünk törvényességi felügyeleti eljárást a Csongrád
Megyei Fôügyészségen.
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A Tett és Védelem Alapítvány
Az antiszemitizmus jelensége nem új keletû
Magyarországon. A korábban tapasztalt
gyûlöletbeszéd azonban egyre jobban eluralkodik a közéletben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyíltan antiszemita, rasszista
nézeteket valló Jobbiknak negyvenhárom
országgyûlési képviselôje van, így az antiszemita gyûlöletbeszéd a parlamentben, valamint szervezett rendezvényeken is sokkal
inkább megjelenik. Ezek a tényezôk hívták
életre a Tett és Védelem Alapítványt. A Tett
és Védelem Alapítvány a hazai jogrendszer
által biztosított civil szervezôdési lehetôségek közül az alapítványi formát választotta;
bejegyzése 2012 novemberében történt meg.
Az Alapítvány a romló minôségû közbeszéd,
a kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját
adó ismerethiány, valamint az atrocitások
és a törvényszegések elleni erélytelen jogi

fellépéssel szemben kíván új alternatívát
nyújtani.

Összefogás
A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában
közremûködôk között vannak a status quo/
chábád EMIH, a reform irányzatú SzimSalom vezetô személyiségei és az irányzatoktól független, de a társadalom elismert
tagjaiként számon tartott emblematikus
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány kurátorai megjelenítik a Magyarországon mûködô 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 gyûlöletcselekmények monitorozását a Tett és Védelem Alapítvány
által életre hívott Brüsszel Intézet, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt
módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoringmunka során, az antiszemita jelenségeket különbözô, standardizált források
által nyújtott információk alapján rögzíti és
elemzi. Az incidenseket hét különbözô kategóriába soroló monitoringmunka forrásai
többek között: az Intézet saját Kutatási és
Incidenskövetési Csoportjának forrásai, a
sajtóban és a közmédiában fellelhetô információk, valamint a kormányzati szervekkel
kötött megállapodás keretében lehetôség
nyílik a bírósági, a bûnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban fellelhetô releváns adatok felhasználására is. Az

Intézet létrehozta és üzemelteti az +36 510
0000 számon elérhetô FORRÓDRÓT-ot,
melyen antiszemita és zsidóellenes megnyilvánulások bejelentésére nyílik lehetôség.
A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi
rendszeres monitoringjelentések közzétételén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidóságot érintô, kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmazó kutatást, valamint az
egész társadalomra kiterjedô felmérést az
antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban. A program részét képezi továbbá egy olyan differenciált képzési program
kialakítása, mely az állami ügyintézés különbözô szintjei és szereplôi számára biztosít felkészítést a rasszista és antiszemita
jelenségekkel kapcsolatos fellépésrôl, eljárásokról iskolai és továbbképzés-rendszerû
tananyagok formájában.

A jelentésrôl
A magyarországi antiszemitizmus megítélése, kezelése sokszor rendkívül szélsôséges.
Egyrészt hallani olyan hangokat, amelyek
lekicsinylik az ilyen cselekmények, megnyilvánulások súlyát. Az is elôfordulhat
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 mértékérôl. Ennek egyik eszköze az antiszemita
gyûlölet-bûncselekmények 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 cselekményekrôl.
A gyûlölet-bûncselekmények elleni küzdelem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek
eltérnek más bûncselekménytípusoktól.
Ezek a bûncselekmények egyfajta üzenetnek tekinthetôk, így túlmutatnak magán
a cselekedeten. Ez a többletjelentés a társadalom különbözô 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 felcserélhetôek, 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 jövôben ôk maguk
is ilyen elôítélet motiválta bûncselekmény
célpontjaivá válhatnak. Ez különösen igaz
azokra a csoportokra, melyek hosszú idô óta

ki vannak téve ennek. Annak hosszas bizonyítása pedig szükségtelen, hogy a zsidóság
ebbe a körbe tartozik. Ezek a cselekmények
sértik azt a normát, miszerint a társadalom
tagjai egyenlôk. Egyrészrôl felbátorítja az
elkövetôket vagy akár másokat, hogy a jövôben hasonló cselekményeket kövessen el,
másrészrôl pedig az ilyen esetek nem megfelelô 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 gyûlöletcselekményt jelentenek, illetve dokumentálnak, mint amennyi valójában
megtörténik. Az áldozatok sokszor nem jelentik ezeket a rendôrségnek. Ennek több
oka lehet. Egyrészt sokan nem bíznak abban, hogy a hatóságok megfelelôen kezelik
ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség,
akár elôítéletesség okán. Bizonyosan sok áldozat van, aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat. Az áldozatok érezhetnek szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett
tulajdonságuk kiderül. Az alulminôsítés
is sok esetben elôfordul, vagyis a hivatalos
szervek nem állapítják meg a gyûlöletmotivációt. Éppen a civil szervezetek azok, akik
segíthetnek ezen problémák orvoslásában.
Különösen hasznos lehet az állami szervekkel – például rendôrséggel, ügyészséggel
– való együttmûködés. 2 A civil szervezetek
által készített jelentések alkalmasak lehetnek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét
felhívják az országban elkövetett, gyûlölet
motiválta cselekményekre. Az összegyûjtött
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 ôket. Ezek a szervezetek közvetítôként is szolgálhatnak az áldozatok és a rendôrség 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 rendôrség együttmûködése. (CST 2013)
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MÓDSZ ERTAN 3
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik:
gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben
a kétféle cselekményt együttesen gyûlöletcselekményeknek nevezzük. Ezeket az
EBESZ a következôképpen definiálja 4
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
• gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün		 tetôjog szerinti bûncselekmény, ame		 lyet emberek bizonyos csoportjaival
		 szembeni elôítélet motivál5
• gyûlölet motiválta incidens: olyan cse		 lekmény, amely szintén az emberek bi		 zonyos csoportjaival szembeni elôítéle		 ten alapul, de nem éri el a bûncselek		mények szintjét
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Az egyes gyûlölet-bûncselekmények kiemelt jelentôségét mutatja, hogy számos ország büntetô törvénykönyve elkülönülten
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A magyar büntetôjog kétféle gyûlölet-bûncselekményt nevesít: a közösség tagja elleni
erôszak, valamint a közösség elleni uszítás
bûntettét. Az újonnan elfogadott Büntetô törvénykönyv (2012. évi C. törvény) az emberi méltóság és egyes alapvetô jogok elleni
bûncselekményekrôl szóló XXI. fejezetének 216., valamint a köznyugalom elleni
bûncselekményekrôl szóló XXXII. fejezetének 332. szakasza foglalkozik ezekkel. A
közösség tagja elleni erôszak bûntette akkor
állapítható meg, ha az elkövetô a sértettet
azért, mert az valamely védett csoporthoz
tartozik, bántalmazza, kényszeríti. Ezen kívül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas
kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít. A bûntett csak akkor valósul meg,
ha ennek konkrét sértettje van. A közösség elleni uszítás leginkább gyûlöletbeszédet jelent, és a tényállás megállapításának

feltétele, hogy azt nagy nyilvánosság elôtt
követik el. Az uszítás nem konkrét személy,
hanem egy csoport ellen irányul. Fontos
kiemelni, hogy más bûncselekmények is
minôsülhetnek 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 bûnei
tagadásának bûntettérôl szól. A 335. szakasz
pedig a különbözô önkényuralmi jelképek
(többek között horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság
elôtti használatát és közszemlére tételét tiltja.
Jelentésünkben olyan gyûlölet-bûncselekményeket és gyûlöletincidenseket mutatunk be, amelyek motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek számít minden, ahol annak elkövetôje, célpontja, módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet személy, csoport, rendezvény, épület,
emlékmû vag y eg yéb tulajdon. Fontos,
hogy csak abban az esetben beszélhetünk
antiszemita motivációról, ha kifejezetten
a zsidósághoz való tartozás feltevése miatt
választotta az elkövetô az adott célpontot.
Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés
valós-e: a zsidóságoz való vélt tartozás is elegendô. A monitorozás során gyûlöletcselekménynek tekintünk egyrészt mindent, ami
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába
esik. Ezek lehetnek a Büntetô törvénykönyv
által nevesített bûncselekmények (közösség
tagja elleni erôszak, közösség elleni uszítás,
nemzetiszocialista rendszer bûneinek tagadása, önkényuralmi jelképek használata),
azonban más a Büntetô törvénykönyvben
szereplô tettek is, ha az elôítéletes motiváció
bizonyítható. A gyûlöletincidensek azonosításakor különbözô, a monitorozás során
rögzített7, indikátorok vizsgálata alapján

3 A módszertanunk lényegében változatlan a monitoringtevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó dolgozta ki, az ô szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 A gyûlölet-bûncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Errôl bôvebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak
a bûncselekmények megértéséhez, azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerûbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
5 Ez alapján például a gyûlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyûlölet-bûncselekménynek, mivel az adott viselkedés az elôítéletes motiváció nélkül már nem lenne bûncselekmény. (OSCE/ODIHR 2009a, 24)
Ennek általunk való kezelésérôl lásd késôbb.
6 A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minôsítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal követ el bûncselekményt.
7 Ezeket a Módszertan késôbbi részében mutatjuk be.

döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita g yûlöletcselekmények
minél szélesebb körû 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 közvetítô bevonásával értesülhetünk az incidensrôl. Ilyen közvetítô
lehet az áldozat hozzátartozója, ismerôse, az
eset tanúja vagy egy másik civil szervezet.
A bejelentések megkönnyítését szolgálja az
Alapítvány – korábban említett – huszonnégy órás telefonos forródrótja. Ezen kívül
lehetôség van online bejelentésre, amelynek
során a bejelentô még inkább megôrizheti
anonimitását.
Az Alapítvány deklarált célja, hogy kapcsolatban álljon a hatóságokkal, mivel lehetséges, hogy az áldozat elôször hozzájuk fordul vagy egy szemtanú ôket értesíti.
Fontos információforrást jelentenek a
különbözô médiumok: a televízió, a rádió,
valamint a sajtó nyomtatott, illetve internetes változata. A jelentés lényeges részét
képezi a mostanában egyre nagyobb fenyegetettséget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet 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 lehetôség
szerint a média egy mind nagyobb szeletét
folyamatos monitorozás alatt tarthassuk. Ez
kiterjed nagyjából az összes fogható tévé–
és rádióadóra, az összes nagyobb példányszámú nyomtatott sajtótermékre, illetve az
interneten nem csupán a hírportálok, de
a közösségi oldalak és a szélsôséges, uszító
honlapok monitorozására is. A monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan
kidolgozott sztenderdek alapján történik.
A monitorozott g yûlöletcselekmények
között vannak olyanok, amelyeket a statisztika részének tekintünk, vannak azonban

olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi
statisztikába nem számítjuk bele. 8
Gyûlöletesemények, amelyek beleszámítanak a statisztikába
• csak Magyarországon történt gyûlölet		 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 kôvel])
• 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 elôhívását szolgálják
• események, amelyek alkalmasak arra,
		 hogy zsidókban félelmet keltsenek
Gyûlöletesemények, amelyek nem számítanak bele a statisztikába9
• Magyarországhoz, magyarországi zsidó		 sághoz kötôdô antiszemita g yûlölet		 cselekmények, amelyek valamiért nem
		 tartoznak a statisztikába. Ennek több
		 oka lehet: nem Magyarországon történ		 tek, nem egyértelmûsíthetô az antisze		 mita szándék, nem világosak az eset kö		 rülményei, vagy egyszerûen nincs olyan
		 súlya a történésnek.

8 Ennek kialakításához felhasználtuk a következôket: ADL 2012, CST 2013
9 A statisztikába nem számító gyûlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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Gyûlöletkifejezések, amelyek honlapo• Támadás
kon, kommentekben és online fórumo· személy elleni fizikai támadás, amely
kon rendszeresen megjelennek és nem 			 nem életveszélyes és nem súlyos
érkezett róluk személyes bejelentés a
· az áldozat védekezése vagy meneküTett és Védelem Alapítványhoz.
			 lése következtében sikertelen támadáEgyéb hírek, melyek csak közvetetten 			si kísérlet
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz
· emberek tárgyakkal való megdobálá			 sa, azt az esetet is ide értve, amikor a
A regisztrált cselekmények több jellemzô		 dobás célt tévesztett
jét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy
• Rongálás
különbözô indikátorokat használunk, ame· tulajdon elleni fizikai támadás, amely
lyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az 			nem okoz életveszélyt
adott cselekedet elkövetésének motivációja
· tulajdon meggyalázása
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô
· gyújtogatás, amely nem okoz életkülönbözô jellemzôire, az áldozatra vonatko		 veszélyt, sikertelen gyújtogatási
zó adatokra, a cselekmény helyszínére, idô- 			kísérlet
pontjára, az esemény esetleges elôzménye• Fenyegetés
ire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során eze· egyértelmû vagy konkrét szóbeli
ket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az
		 vagy írásos fenyegetés
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi· „bombatámadás”, amelyrôl késôbb kilyen – akár büntetôjogi – következményei.
			 derül, hogy csupán megtévesztés volt
Az egyes cselekmények regisztrálása mel- 		· zaklatás
lett fontos azok kvalitatív különbségeinek
· rágalmazás
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle
• Gyûlöletbeszéd
módon is elvégezzük. Az egyik kategória· nyilvános gyûlöletbeszéd
rendszer szerint a következô típusokat kü· virtuális gyûlölet
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás,
· sértô magatartás
közösség tagja elleni erôszak, önkényural· egynél több címzettnek elküldött
mi jelkép használata és nemzetiszocialista
		sértô írás
rendszer bûneinek tagadása, holokausztta· irodalom és zene
gadás.
• Diszkriminációs esetek
A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe
a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekFontosnak tartjuk a gyûlöletcselekmények
ménytípust különböztetünk meg, amelyek a kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyankövetkezôk (CEJI 2012, 10–12):
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán
• Emberölés: halált okozó,
nem függetlenek attól a társadalmi és kultuszemély elleni támadás
rális környezettôl, amiben történnek. Lénye• Súlyos fizikai erôszak
ges ezen cselekmények dinamikája is: sok· személy elleni támadás, amely súlyos szor inkább folyamatokról, mintsem különálló
			testisértést okozhat
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A stati· feg y verrel vag y más, sérülés okozá- kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk
			 sára alkalmas eszközzel elkövetett az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt kö			támadás
rülvevô környezet megértésében.10 Az idôsoros
· tulajdon elleni támadás, amely során adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az
események dinamikájának bemutatására.
			 az ingatlanban tartózkodó emberek
		meghalhatnak
· bombák és levélbombák
· emberrablás

10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.

Antiszemita gyûlöletcselekmények
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Ebben a hónapban Alapítványunk egy an- ta-nyilas szimbólumot, egy négy irányba mutiszemita gyûlöletcselekményt azonosított, tató nyilat) festettek, mellé egy nyíllal, amely
mely a rongálás kategóriájába tartozott.
a szomszédos kínai üzletre mutat. „A rendôrség ilyen esetekben általában szabálysértés vagy
bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt inRongálás
díthat eljárást, azonban minden esetben szükség
van a körülmények tisztázásra. Amennyiben a
Önkényuralmi jelképet festettek
rendôrség tudomására jut olyan cselekmény, ami
egy székesfehérvári falra
a jogszabályok alapján hatáskörébe tartozik,
Forrás: feol.hu
úgy bejelentés és feljelentés nélkül is indíthat eljárást. A felmerült információkat a Székesfehér2018. január 24. Székesfehérváron a Szé- vári Rendôrkapitányság munkatársai ellenôrizni
chenyi utca egyik épületére önkényuralmi fogják, és megteszik a szükséges intézkedéseket.”
jelképeket (horogkeresztet és hungaris- – mondta a rendôrség szóvivôje.
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forrás: feol.hu

T ovábbi
gyûlöletcselekmények
A Tett és Védelem Alapítvány monitoringtevékenysége során 2018 januárjában két
olyan esetet azonosított, amely nem képezi
részét a statisztikának, mivel – ahogy a módszertani fejezetben leírtuk – nem világosak
az eset körülményei, az antiszemita jelleg,
illetve az elkövetô kiléte ismeretlen maradt.
Horthy-emlékmisét terveztek
a holokauszt emléknapján
Forrás: mandiner.hu; atv.hu;
szombat.org; szemlelk.blog.hu;
kormany.hu; algemeiner.com;
magyarhirlap.hu
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2018. január 24-25. Horthy Miklósért és
menyéért, Horthy Istvánnéért (született:
Edelsheim-Gyulai Ilona) terveztek misét
tartani január 27-én a budapesti Nagyboldogasszony
Fôplébánia-templomban.
Ugyanazon a napon, 73 évvel ezelôtt volt az
auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulója, így ez a holokauszt emléknapja is.
Ezt a napot az ENSZ 2005-ben a Holokauszt
Nemzetközi Emléknapjává nyilvánította.
A mise – melyen többek között részvételi
szándékát fejezte ki Lezsák Sándor parlamenti alelnök, és Boross Péter volt miniszterelnök is, valamint Szakály Sándor, a Veritas Intézettôl – idôzítése és tartalma nagy
vihart kavart.
Több hírportál megjegyzi, hogy a misét elvileg Horthy születésének 150., illetve menye születésének 100. évfordulójára
idôzítették, csakhogy január 27-e egyikük
szempontjából sem számít valódi évfordulónak (a kormányzó június 18-án, a kormányzó fiának özvegye január 14-én született).
A Szombat címû lap azt írta, „a szentmise
idôzítése különleges ízléstelenségre vall egy olyan
politikus esetében, akinek országlása idején félmillió magyar zsidót taszítottak ki a nemzetbôl.
Nehéz eldönteni, botrányos figyelmetlenséggel,
vagy a választási kampány otromba és provokatív húzásával állunk-e szemben, leplezetlen gesztussal a Horthy-nosztalgiát ápolók felé.”

Az ATV a hír napvilágra kerülése után
megkereste a misén részt vevô közéleti szereplôket. Lezsák Sándor közölte: ott lesz és
fel is szólal a január 27-i misén. Boross Péter
úgy nyilatkozott, „mérhetetlenül zavarja” az
idôzítés. Közölte, amikor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Belvárosi Csoportja négy hónappal ezelôtt felkérte, még
nem jutott eszébe a holokauszt-emléknap,
ezért valószínûleg elmegy a misére, és beszédet is mond. Hozzátette: a misén azzal
fogja kezdeni felszólalását, hogy megemlékezik az 1944-es német megszállásról, a zsidók elhurcolásáról és a holokauszt áldozatairól. Ezután az exminiszterelnök Horthy
a zsidók deportálását leállító döntésérôl fog
szót ejteni.
A Magyar Nemzet próbálta megkeresni az
ügyben Zachar Pétert, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökét, ám nem sikerült elérniük ôt.
Egy nappal késôbb azonban Osztie Zoltán, a pesti belvárosi plébániatemplom vezetôje visszakozott. „Megnéztem a liturgikus
naptárban és az én naptáramban, melyik szombat szabad még. Ez a hétvége állt legközelebb
Horthy Miklós halálához, mindig ekkor szerveztük az elmúlt években is a megemlékezést.
Tényleg nem figyeltünk oda arra, hogy épp az
Auschwitz-cal kapcsolatos nemzetközi emléknap is erre a dátumra esik. Ezt akár fel is lehet
róni nekünk, de nem lehet a két megemlékezést
szembe állítani. Mindazonáltal egyházi elöljárókkal egyeztetve döntés született arról, hogy
sem a megemlékezést, sem a szentmisét nem
tartjuk meg.”
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelôs helyettes
államtitkára az Élet menete kiállításának
megnyitóján úgy fogalmazott: „jóllehet,
több mint húsz esztendeje január végén és február elején Horthy Miklósért szentmisét mutatnak be”, most, a „holokauszt nemzetközi
emléknapja alkalmából ez a hagyomány megszakad”.

Az esemény lemondása után Lezsák Sándor közlésre eljuttatta a Magyar Hírlapnak
a beszédét, ami elhangzott volna akkor, ha
megtartják a Horthy-megemlékezést. Ebben
a volt kormányzót „politikai karaktergyilkosság” áldozatának mutatja be, a szövegben a parlament alelnöke hosszan méltatja
Horthy Miklós tevékenységét. Lezsák szerint
Horthy szerepe a zsidósággal kapcsolatban is
„bátor” és „példamutató”: „A kormányzó vette
a bátorságot, hogy Európában egyedül fegyveresen védje meg honfitársainkat, a budapesti zsidóságot, és hogy amíg csak lehetett, ellenálljon
a zsaroló Hitler követeléseinek a zsidóság ér-

dekében is. Nem botrány tehát – inkább természetes gesztus –, hogy az iszonyú és embertelen
holokauszt, a vészkorszak emléknapján, szentmise keretében katolikus hívôként emlékezünk
Magyarország kormányzójára, családjára is.
Zsidó honfitársaink példát vehetnének azon zsidó honfitársainkról, akik méltányolták Horthy
Miklós kormányzó bátor döntéseit, és ezt számos
formában kifejezésre is juttatták.”
A hírrôl egyébként az amerikai, The Algemeiner Journal is beszámolt. A politikai
és civil reakciókat – beleértve a zsidó vezetôk reagálását is – jelentésünk „Hivatalos
és civil reakciók” címû fejezetében közöljük.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
A budapesti gettó felszabadulásának
évfordulójára emlékeztek
Forrás: MTI; hirtv.hu; vs.hu; infostart.hu
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2018. január 18. Megemlékezések voltak a budapesti gettó felszabadításának 73.
évfordulóján. A budapesti, Dohány utcai
gettó emlékfalánál mécsest gyújtottak az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) szervezésében. „Amíg a társadalomban létezik kirekesztés és gyûlölet, addig a holokauszt során meggyilkolt mártíroknak van érvényes üzenete a jelenre” – mondta Oberlander
Báruch, a Budapesti Ortodox Rabbinátus és
a Chábád Lubavics magyarországi vezetôje.
„Az egykori budapesti gettó a kirekesztés
szigete volt, ahonnan sokakat elhurcoltak, elpusztítottak, de szerencsére az idôben érkezô
felszabadítóknak hála sokan megmenekültek.
Magyarországon azonban sok ilyen sziget volt.
A vidéki gettók, a téglagyárak, a munkaszolgálatosok táborai, ahonnan nem menekülhettek” –
mondta a Nácizmus Üldözötteinek Országos
Egyesülete elnöke, Schiffer János.
„Nehéz most arra az idôszakra visszaemlékezni. Nehéz azért is, mert az ember állandó
bizonytalanságban volt: az utcán bármikor egy
nyilas járôr vagy csak egy suhanc gyerek lelôhette, megölhette. Nem volt hová menekülni” –
idézte fel egy túlélô, Sándor György. Hozzátette: a budapesti gettóban 162 házban
70 ezer embert zsúfoltak össze, egy lakásra
átlagosan 14 ember jutott.
Gyôrfi László, a hitközség alelnöke azt
mondta: az EMIH célja hiteles életet, hiteles zsidó jövôt mutatni a fiataloknak. A gettóemlékfal egyben a Bét Menáchem Általános Iskola fala is, ahol több százan tanulnak.
A rendezvényen az áldozatok emlékére
Oberlander mondott kádist, majd a jelenlévôk – Bagdy Gábor fôpolgármester-helyettes, Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere, Vattamány Zsolt, Erzsébetváros
polgármestere, a diplomácia testület tagjai
és a belvárosi iskolák diákjai – meggyújtották az emlékezés mécseseit. A rendezvény
után a Bét Menáchem Általános Iskola dísz-

termében beszélgetést rendeztek Molnár
Andorné Klára auschwitzi holokauszttúlélôvel és Gellért Gábor gettótúlélôvel.

forrás: MTI

A Dohány utcai zsinagógában is megemlékezést tartottak, ahol beszédet mondott
többek között Tarlós István fôpolgármester
is. Azt mondta: „mindenkinek szembe kell néznie a múlttal, és az eseményeket tárgyszerûen
érdemes feltárni, így enyhül a társadalom kollektív lelkiismeretére nehezedô nyomás is. Az
egykori bûnök nyílt elismerése nem a társadalmi, közösségi vagy egyéni gyengeség jele, hanem a feldolgozás és a megbocsátás lehetôsége,
lehetôség örök érvényû tanulságok levonására.” Emlékeztetett arra, hogy „a budapesti
gettó területén több tízezer ártatlan ember
szenvedett, és több ezer vesztette életét. A
magyarországi zsidóság története mindig is
elválaszthatatlan volt a magyarság történetétôl – tette hozzá. A budapesti volt Európa
utolsó és egyik legnagyobb gettója: „története megrázó, de a történelem sorsdöntôen kedvezô
fordulatának köszönhetôen lakói tömeges elpusztítására (...) már nem került sor”.

forrás: MTI

A megemlékezés kezdetén a megjelentek,
csatlakozva a Zsidó Világkongresszusnak a
közösségi médiában indított kampányához,
#weremember; #emlékezzünk feliratú táblákat tartottak magasba.
A megemlékezésen részt vett mások mellett Latorcai Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal társadalmi és örökségvédelmi ügyekért,
valamint kiemelt kulturális beruházásokért
felelôs helyettes államtitkára, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a DK vezetôje, Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke
és több Budapestre akkreditált diplomata is.
A fakerítéssel elzárt belvárosi gettóban
alig 162 házban 70 ezer embert zsúfoltak
össze kényszerlakhelyeken. A gettót 1945.
január 17-én nyitották meg.
Kiállítás nyílt az Élet menete történetérôl
Forrás: kormany.hu
2018. január 25. „Az Élet menete egyszerre hirdeti az összetartozást és emlékeztet a
holokauszt áldozataira – mondta Latorcai
Csaba a nemzetközi szervezet harmincéves
történetét bemutató kiállítás megnyitóján
Budapesten, a Dohány utcai zsinagóga sírkertjében.
A Miniszterelnökség kiemelt társadalmi
ügyekért felelôs helyettes államtitkára kiemelte: részt venni az Élet menete programjain „egyet jelent az egymás iránti szolidaritás,
a párbeszéd, a türelem és a fôhajtás kifejezésével.” Hangsúlyozta: a holokauszt nemcsak a
magyar zsidóság, de az egész magyar társadalom történelmének egyik legnagyobb
tragédiája, amelynek emlékét ébren kell tartani. Az államtitkár beszédének végén közölte: nem tartják meg a Horthy-emlékmisét
január 27-én.
Aharon Tamir, az Élet menete nemzetközi
szervezet igazgatója ismertette: a 64 darabból álló fotókiállítás Lengyelországból érkezett Budapestre, ahol két és fél év alatt két
és fél millió ember látta már. Hangsúlyozta:
minden fénykép arra a küldetésre emlékeztet, amely mellett 30 éve elkötelezte magát a
szervezet. Kitért arra: a magyarországi Élet
menete az egyik legfontosabb és legaktívabb szereplôje a nemzetközi mozgalomnak.
Nagy szükség van a munkájukra, arra, hogy
felhívják az emberek figyelmét arra, hova

vezet a gyûlölet, hiszen „sajnos az antiszemita
mozgalmak és megnyilvánulások még mindig jelen vannak a térségben” - tette hozzá Aharon
Tamir.
Magyarországon járt
a Jewish Agency elnöke
Forrás: orientpress.hu
2018. január 31. A hónap utolsó napjaiban Magyarországon tartották a Szochnut –
Jewish Agency európai kiküldöttjeinek éves
találkozóját. Ez alkalomból Budapestre látogatott a szervezet elnöke, Natan Sharansky
is. Az emberjogi tevékenysége miatt is nagy
tekintélynek örvendô, izraeli politikus nem
elôször jár Magyarországon: három évvel
ezelôtt Budapesten nyitotta meg a Jewish
Agency és a Tett és Védelem Alapítvány
közös irodáját. Az éves találkozó helyszínének kiválasztásában ezúttal szerepet játszott
Benjamin Netanjahu tavalyi magyarországi
útjának pozitív visszhangja éppúgy, mint a
magyar és izraeli kormány közötti jó kapcsolat.
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forrás: orientpress.hu / Jewish Agency

Natan Sharansky rövid udvariassági
látogatást tett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél. A találkozón jelen volt
Alex Katz, a Jewish Agency kelet-közép-európai regionális vezetôje, Köves Slomó, az
EMIH vezetô rabbija és Tóth Gábor, az
EMIH kabinetfônöke is. A megbeszélésen a résztvevôk elismerték azt a támogató
hozzáállást, amelyet Magyarország tanúsít
Izrael és az Egyesült Államok irányába az
EU és az ENSZ szervezeteiben. (Magyaror-

szág nem szavazta meg azt az ENSZ-határozatot, amely az USA-t elítélte, amiért az
Jeruzsálembe kívánja áthelyezni az izraeli
nagykövetségét.) A tárgyaló felek abban is
egyetértettek, hogy Izrael és Magyarország
fontos szövetségesi egymásnak.
Ismertette, Franciaországgal szemben Magyarországról alig történik kivándorlás Izraelbe, ami jól jelzi azt is, hogy hazánkban nem
kell komoly fizikai fenyegetettséggel számolniuk a zsidó közösségeknek. A világhírû emberjogi aktivista szerint, a magyar zsidóság
identitásvállalásának pozitív irányú elmozdulását jelzi az is, hogy egyre többen vallják
meg zsidó gyökereiket. Ezzel kapcsolatban
Semjén Zsolt megköszönte az EMIH-nek és
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Köves Slomó vezetô rabbinak, hogy segít a
zsidó élet reneszánszának megteremtésében,
és hogy aktív közösségi munkájával hidat képez Izrael és Magyarország között.
Natan Sharansky rövid munkamegbeszélésen fogadta a magyar zsidó szervezetek vezetôit, melyen Szalai Kálmán, a Tett
és Védelem Alapítvány titkára is részt vett
a Mazsihisz és a Magyar Cionista Szövetség
képviselôi mellett. A megbeszélésen szóba
kerültek többek között a zsidó közösségek
oktatási és kulturális életének fejlôdésével
kapcsolatos kérdések, a zsidó közösségi élet
színtereinek bôvülési lehetôségei és adottságai, valamint az antiszemitizmussal kapcsolatos közösségi reakciók is.

Hivatalos és civil reakciók
Varga-Bíró Tamás lett volna az Echo TV
egyik mûsorának állandó vendége
Forrás: 444.hu; mno.hu;
pestisracok.hu; Tett és Védelem

és a szegényebb zsidókat. „Ugyanis pontosan
tudták, mi fog történni velük. Kvázi ôk készítették
elô a terepet a történésekre. Hiszen legnagyobb
történelmi hazugságukat pont ezekben az években alapozták meg. Azt a hazugságot, amely
azóta is busásan kamatozik nekik a szó szoros
és átvitt értelmében egyaránt. Ne legyenek tehát

2018. január 3-4. A 444.hu híroldal írt
róla, hogy az Echo TV Keménymag címû
beszélgetôs heti mûsorában az
egyik visszatérô vendég Varga-Bíró
Tamás.
Varga-Bíró Tamás jelenleg blogot vezet a Pesti Srácoknál, de korábban az Irigy Hónaljmirigy tévémûsorainak és a Bumerángnak
is volt a szövegírója, majd a nemzeti-radikális Jobbik-tábor egyik
arca lett – a Jobbik elmondása szerint több éve szakított a párttal és
megjegyzik, hogy „2014-ben többek
közt a Magyar Hajnal szekerét tolta.
Valótlan állításai miatt több jobbikos
perben áll vele.” A 444.hu és a Magyar Nemzet összeszedett néhányat
Varga-Bíró korábbi ténykedéseibôl.
forrás: kuruc.info / 444.hu
2010-ben Orbán Viktorról és a
Fideszrôl készített11 egy videóklipet, amiben illúzióink: azokon a bizonyos vonatokon egytôl
a kormányoldalt zsidózta. 2011-ben a szélsô- egyig a saját népük által magukra hagyott, a
jobboldali Magyar Szigeten adta elô Kohn saját fajtájuk által kisemmizett zsidók ültek.” A
bácsi walzerja12 címû dalát, mely arról szól, cikk még mindig elérhetô az oldalon.
hogy amíg a dédapja a háborúban harcolt,
2015-ben idegenbarát magyargyilkosnak
addig a zsidók inkább meggazdagodtak, és nevezte Szent Istvánt, Mária Teréziát pedig
leléptek, „és mentek a vonatok sorban, de raj- „egy magyargyûlölô, illegitim Habsburg-kurvátuk biz’ egy Kohn se ült, és sok kemény hazug- nak”. Mindezt annak kapcsán, hogy Polgár
ság árán a fél világ megszégyenült”. 2012-ben Judit megkapta a Magyar Szent István-renzsidózva mondott beszédet13 Szegedi Csanád det. A sakkozó szerinte cionista zsidó, aki
háza elôtt. Ezek a videók elérhetôek a You- semmilyen magas rangú állami kitüntetésre
Tube közösségi videómegosztó oldalon.
nem lenne méltó emiatt. Facebook-oldalán
Varga-Bíró 2013-ban a Kuruc.info Holo- akkor Varga-Bíró kifejtette, hogy valóban
kamu-rovatába írt cikkeket. Egy alkalommal anticionista, amit nem tiltanak a törvények,
többek között azt az alternatív történelmi, és ezzel csak a béke és stabilitás iránti vágyát
antiszemita gondolatát osztotta meg, hogy a fejezi ki.
magyarországi deportálások kezdetén a zsiLegutolsó sajtóvisszhangot kapott megdóság gazdag rétege pénzét a tengerentúlra jelenésekor – melyrôl Alapítványunk is bemenekítve áldozta fel a zsidó középosztályt számolt a 2017. júniusi jelentésben – Gulyás
11 https://www.youtube.com/watch?v=_7dQfNRZXQY
12 https://www.youtube.com/watch?v=OdbvPpukAh8
13 https://www.youtube.com/watch?v=v8A_UnsEqIE
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Márton arányos választási rendszert követelô videójában szereplô Zagyva György
Gyulát, volt jobbikos képviselôt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnökét
kérte számon, aki válaszul zsidózva fenyegette ôt telefonon. Az ügyben elsô fokú ítélet született, melyrôl bôvebben a Hivatalos
és civil reakciók fejezetben számoltunk be.
Az esemény kapcsán Alapítványunk nyílt
levéllel fordult az Echo TV vezérigazgatójához: „Meggyôzôdésünk szerint Varga-Bíró
Tamás méltatlanná vált bárminemû közszereplésre. Hisszük, hogy az antiszemitizmus
elleni küzdelem leghatékonyabb fegyvere
maga az oktatás. Szélesebb kontextusba
helyezve éppen ezért nem engedhetô meg,
hogy a nemzeti összetartozás értékrendjét
közvetíteni akaró médiafelületen olyan személy jelenjen meg, aki a gyûlölködô megnyilvánulásaival éppen ezen együvé tartozás
szövetét igyekezett roncsolni; aki a népirtás
áldozatain való gúnyolódással tudatosan
szembehelyezte magát a polgári és nemzeti
értékrenddel.
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség vezetô rabbija a Lánchíd
Rádió mûsorában közölte: elkeserítônek
tartja, hogy következmények nélkül megjelenhetnek antiszemita hangvételû cikkek. Böcskei Balázs politikai elemzô pedig
a Lánchíd Rádió mûsorában azt mondta:
az Echo TV és a Magyar Idôk súlyos szakmai hibát követ el azzal, hogy engedik érvényesülni Varga-Bíró Tamást. „Az Echo
TV és a Magyar Idôk nem nagyon tehet mást,
hogyha komolyan gondolja egy kicsit is magát,
minthogy megszünteti ezt a szerzôdéses viszonyt
vagy pedig ezt az együttmûködési viszonyt” –
szögezte le.
Az események és a Tett és Védelem Alapítvány nyílt levelének másnapján Varga-Bíró
Tamás a Pesti Srácok oldalán kért bocsánatot korábbi kijelentéseiért és jelentette be,
hogy visszavonul a közszerepléstôl, felhagy
az írással is, csak a dalszerzést folytatja.
„Tudomásul vesszük, hogy a szerzô korábbi álláspontját felülbírálta, attól határozottan
elhatárolódott, és megfelelô szóbeli elégtételt
szolgáltatott azok felé, akiket kijelentéseivel
megsértett. Alapítványunk eltökélt célja, hogy
megtisztítsa a közbeszédet a rasszista, antiszemita és kirekesztô beszédtôl. Varga Bíró Tamás

bocsánatkérésével és a közélettôl való távolmaradásával jelentôs lépést tettünk ezen cél megvalósulása felé.
Reméljük, hogy ez az eset pozitív példaként
szolgálhat mindazok számára, akik képesek, és
hajlandók felelôsséget vállalni korábbi téves, a
zsidóságot, vagy más kisebbségeket sértô nyilvános megnyilatkozásaikért. – tette hozzá Alapítványunk.
Orbán Viktor miniszterelnök: „A zéró
tolerancia elve érvényesül Magyarországon”
Forrás: MTI; magyaridok.hu
2018. január 14-15. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Welt am
Sonntag címû német lapnak adott interjút.
Szóba került Magyarország migrációkezelési politikája, a határzár, az úgynevezett civil
törvény és Soros György is. A miniszterelnök hazugságnak nevezte azt a felvetést,
miszerint a kormány rájátszik az antiszemita ellenérzésekre, és rámutatott: az európai
baloldali erôk taktikájának része, hogy antiszemitaként hurcoljanak meg jobboldali politikusokat. – „Zsidóként órákat lehet kipában
sétálni Budapesten anélkül, hogy háborgatnák
az embert. Hol lehetséges ez még Európában?”
– fogalmazott a kormányfô, aki világossá
tette: Magyarországon a zéró tolerancia elve
érvényesül az antiszemitizmussal szemben.
Elsô fokon elmarasztalták
Zagyva György Gyula volt jobbikos képviselôt
Forrás: hvg.hu; 24.hu
2018. január 16. Elítélték zaklatás miatt
Zagyva György Gyula volt jobbikos képviselôt, aki Varga-Bíró Tamás zenésszel szólalkozott össze. Zagyvának 500 ezer forintot
kell fizetnie, az ítélet nem jogerôs.
Zagyva szerepelt Gulyás Márton aktivista
igazságosabb választási rendszert propagáló videójában, 2017 júniusában. Varga korábban jobbikos rendezvényeken zenélt, és
felrótta Zagyvának a szereplés tényét. Varga
a sajtóhírek szerint többek közt ezt mondta: „Nem számít, ki voltál régen, kinek hazudod
most magad. Ha Gulyás Marci liberális kampányfilmjében, az ô számlaszáma felett pózolva
jártatod a pofádat, te is csak egy liberális köcsög
vagy.” Erre pedig Zagyva úgy válaszolt – leg-

alább is Varga szerint: „Büdös zsidó! Hagyjuk ezt a zsidó tempót! Figyelj, VBT, ma este ne
aludj otthon, neked véged van, ezt nem úszod
meg, f….opó köcsög, meg leszel b…va, elintézünk örökre! Kinyírunk téged is, a feleségedet és
a kislányodat is!”
Több telefonhívás is volt, a bíróság megállapítása szerint az elsô telefonbeszélgetés során büntetôjogilag releváns kijelentés nem
hangzott el, a másodikkal azonban egyértelmûen megvalósult a zaklatás vétsége, ezért
a bíróság bûnösnek találta a politikust. Az
ítélet nem jogerôs, Zagyva fellebbezett.
Varga-Bíró Tamás antiszemita múltjával
és az Echo televízióban történô szerepléseirôl, és azoktól való visszalépésérôl jelentésünk „Egyéb hírek” fejezetében még foglalkozunk.
A Horthy-misével kapcsolatos reakciók
Forrás: index.hu; mno.hu;
atv.hu; 168ora.hu

géért imádkozzanak és minden egyházi közösségnek joga van, hogy így tegyen. Hozzátette: „a Holokauszt Emléknapján azonban ezt
megtenni csak a történelem meghamisításával
lehet”.
Az MSZP az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül közleményben tiltakozott a
megemlékezés ellen. A közleményt jegyzô
Kunhalmi Ágnes és Harangozó Tamás írásában „szégyenletesnek” nevezte a misét és
annak idôzítését, miután a zsidótörvényeket
Magyarországon Horthy kormányzása alatt
fogadták el. Az MSZP emlékeztet: Horthy
Teleki Pálnak írt levelében magát „antiszemitának” nevezte, aki „zsidókkal sosem
érintkezett”. Szerintük a holokauszt áldozatainak megcsúfolása, hogy „a Fidesz prominens tagjai éppen a holokauszt emléknapján
éltetik Horthyt”.
A pártok közül még a DK is megszólalt a
mise ügyében, ôk közleményükben azt írták, nem is kívánják kommentálni az eseményt. A Jobbik – sajtófigyelésünk szerint
– ezúttal sem szólalt meg az ügyben, korábban azonban a párt többször is hangoztatta,
hogy pozitív példaként tekint a kormányzó
tevékenységére.
A Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke,
Ronald Lauder levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ebben provokatívnak és
megdöbbentônek nevezte a Horthy Miklós
kormányzó emlékére tervezett megemlékezést és misét. Hozzátette, különösen zavaró, hogy egy magas rangú közjogi méltóság
részvételével legitimitást adnak neki. Lauder
„szégyentelen antiszemitaként” aposztrofálta
Horthyt, és úgy fogalmazott, hogy az általa a
magyarországi zsidó közösségre szabadított
terror lehetôvé tette, hogy megfosszák ôket
jogaiktól és emberi mivoltuktól. „A zsidók
százezreinek deportálásában és meggyilkolásában játszott szerepét” pedig sohasem szabad
elfeledni és megbocsátani” – fûzte hozzá.
Válaszában a magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy a szervezôk lemondtak az
esemény megtartásáról, az ügy megszûnt létezni – mondta Havasi Bertalan, a kormányfô sajtófônöke.

2018. január 24-25; január 29. Mint arról
fentebb beszámoltunk, Horthy Miklósért és
menyéért, özvegy Horthy Istvánnéért (született: Edelsheim-Gyulai Ilona) akartak misét tartani a holokauszt emléknapon.
Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija az
atv-nek úgy nyilatkozott, hogy „itt az igencsak méltatlan idôpontválasztásnál lényegesebb szempontok is vannak”. Elmondta, úgy
általában nem érti, hogy lehet azonosulni
a Horthy Miklós személyét és munkásságát
méltató megnyilvánulásokkal. „Egy olyan
politikai vezetô – aki egy, a nemzet valóban tragikus és sorsfordító korszakában – személyes és
osztálya önös érdekeitôl vezérelve „három millió
koldus Magyarországának” volt büszke kormányzója, (…), a Don-kanyari katasztrófa
felelôse, nem utolsósorban pedig nagy- és
dédszüleim jogfosztásának, majd családjaik
megsemmisítésének – legkevesebb – passzív
szemlélôje, az én értékrendem szerint, maximum tudományos szempontból érdemes a
megemlékezésre” – közölte.
Heisler András a Mazsihisz elnöke levelet küldött a megemlékezés kapcsán Lezsák
Sándornak. Mint írta, a megemlékezést erre
a napra idôzíteni szerinte „minden magyar
A megemlékezés ellen civilek tüntetést is
áldozat emlékének megtiprása”. Úgy vélte, szerveztek volna, ám az végül okafogyottá
mindenki megérdemli, hogy lelke üdvössé- vált a lemondás következtében.
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Latorcai Csaba: „Legyen bátorságunk
megálljt parancsolni a kirekesztésnek”
Forrás: MTI; mandiner.hu
2018. január 26. A kiemelt társadalmi
ügyekért felelôs helyettes államtitkár a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja
alkalmából mondott beszédet Budapesten,
a Holokauszt Dokumentációs Központban.
„Legyen bátorságunk megálljt parancsolni
a kirekesztésnek, a megbélyegzésnek és a megkülönböztetésnek! – szólított fel a helyettes
államtitkár. A holokauszt áldozataira emlékezés ezért „arra is kell sarkalljon mindan�-
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nyiunkat, hogy erôteljesen hallassuk hangunkat
közösségeinkben, iskoláinkban, a társadalom
minden szintjén” a kirekesztés ellen – hangoztatta. Európa és benne Magyarország
közös felelôssége, hogy a „ma élô és az utánunk jövô nemzedékek tanuljanak a múlt bûneibôl”. A helyettes államtitkár közlése szerint
ebben kiemelt szerepe van az oktatásnak.
Mint elmondta, 2000 óta évrôl évre április
16-án minden általános és középiskolában
megemlékeznek a holokauszt magyarországi
áldozatairól. Az emléknap pedig nemcsak
a diákok történelmi ismereteit hivatott bôvíteni, hanem arra is szolgál, hogy a fiatalokban „elegendô lelki és szellemi ellenállás fejlôdjön ki az antiszemitizmussal, a rasszizmussal
és mindenfajta gyûlölködéssel szemben” – tette
hozzá.

Jean-Claude Juncker: „Ébernek kell lenni”
Forrás: MTI
2018. január 26. A gyûlölettel, a diszkriminációval és az emberi méltóság elleni
cselekedetekkel szembeni éberségre emlékeztetett Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke a holokauszt január 27-i
nemzetközi emléknapja alkalmából.
Az uniós bizottság vezetôje az emléknap
alkalmából kiadott közleményében hangsúlyozta, szembe kell szállni azokkal, akik
hazugságokat terjesztenek történelemrôl,
akik megkérdôjelezik a holokausztot, vagy
tagadják annak alapvetô jelentôségét. Amint arra Simone Veil,
a közvetlenül választott Európai
Parlament elsô elnöke, holokauszttúlélô emlékeztetett, fel kell idézni
az elveszettek nevét és személyes
történetét annak megakadályozása érdekében, hogy másodszor is
eltûnjenek – húzta alá.
„Mivel a holokauszt túlélôinek száma egyre fogyatkozik, erkölcsi kötelességünk biztosítani, hogy történeteik
továbbra is Európa közös emlékezetéforrás: MTI
nek részét képezzék” – fogalmazott
az elnök. Juncker hozzátette, az uniós bizottság megerôsíti a holokausztmegemlékezéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel
folytatott együttmûködését. Az antiszemitizmus nemcsak a zsidók számára jelent fenyegetést, de a nyitott és liberális társadalmakat is alapjaiban veszélyezteti.
Federica Mogherini, az Európai Unió
kül- és biztonságpolitikai fôképviselôje nyilatkozatában arra emlékeztetett, hogy az
Európai Uniót annak vágyával alapították,
hogy a második világháború és a holokauszt
borzalmai soha többé ne ismétlôdhessenek
meg. „A történelem legnagyobb tragédiáját követôen magunkévá tettük a sokszínûséget és az
Európai Unió alapjává tettük” – fogalmazott
a fôképviselô.

Hírek és vélemények
a magyarországi
antiszemitizmusról
Antiszemitizmus elleni konferencia Rómában
Forrás: kormany.hu
2018. január 30. Dr. Mikola István a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttmûködésért felelôs államtitkára 2018. január 29-én
részt vett Rómában az EBESZ soros olasz
elnöksége által szervezett, antiszemitizmus
elleni küzdelemmel foglalkozó konferenci-

án. Az államtitkár felszólalásában kiemelte,
hogy hazánkban a zsidó közösségek biztonságban élnek, és a magyar kormány minden eszközzel arra törekszik, hogy ez így is
maradjon. Beszámolt a kormánynak a zsidó
emlékhelyek és zsinagógák rekonstrukciójára indított programjáról, elmondta, hogy a
zsidó kultúra reneszánszát éli Magyarországon, és hogy 2019-ben hazánk ad otthont az
Európai Maccabi Játékoknak.
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Egyéb hírek
Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat
Forrás: MTI; kormany.hu; 168ora.hu
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nagykövet Raoul Wallenberg eltûnésének
73. évfordulóján arról beszélt, nem engedhetjük, hogy az antiszemitizmus, a szemita
népek gyûlölete újra felüsse a fejét. Szerinte
zéró toleranciára, „politikai tettekre, elhatározásra” van szükség annak érdekében, hogy
a föld mindenki számára biztonságos hely
lehessen. Azt mondta, az elmúlt idôszakban
Európában is gyakoribbak lettek az antiszemita támadások. Közölte, ô azt tanulta Wallenbergtôl, hogy „ha láttad a gonoszt, szóljál,
és nevezzed a nevén”.

2018. január 17. Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat Budapesten. A vészkorszakban
magyar zsidók ezreit a deportálástól megmentô svéd diplomatáról elnevezett elismerést azok vehették át, akik bátor kiállásukkal, életútjukkal példát tudnak mutatni a
közéletben.
Az idei díjazottak: Déri Ildikó, a Gandhi
Gimnázium korábbi igazgatója, Fritz Zsuzsa, a Bálint Ház Igazgatója, Incze Zsuzsa,
a Csellengôk címû tévémûsor szerkesztôje,
Kutatás: választási évben jobban gyûlölünk
Kamarás István író, szociológus, Landauer
Forrás: nepszava.hu
Attila kisebbségkutató, nyelvész, Rózsahegyiné Juhász Éva, a Szent Miklós Görög2018. január 25. „A magyarok antiszekatolikus Roma Szakkollégium vezetôje és mitizmusának mértéke, ami elsôsorban a
Pusztadobos önkormányzata.
zsidókkal szembeni ellenérzésekben nyilvánul meg, hosszú évek óta hullámzó
tendenciát mutat, amire nagy ráhatása van az aktuálpolitikának” –
hangzott el a Political Capital (PC)
közvélemény-kutató intézet és az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Kara által szervezett, „Romaellenesség és antiszemitizmus Magyarországon – Mit tudunk róla? Mit tehetünk
ellene?” elnevezésû konferencián.
Szakértôk szerint addig nem várható javulás a társadalom hozzáállásában, amíg a politika érdekelt a
„folyamatos frusztráció” fenntarforrás: 168ora.hu
tásában.
A díjazottakról mások mellett a Raoul
Az antiszemitizmus és az idegengyûlölet
Wallenberg Egyesület, a Magyarországi Zsi- leggyakrabban valamilyen válsághelyzetdó Hitközségek Szövetsége, valamint Balog ben erôsödik, ám ehhez sokszor nem is kell
Zoltán javaslatára döntöttek.
tényleges válság, elég, ha a válságérzet létAz ünnepségen Langerné Victor Katalin, rejön az emberekben – mondta Krekó Péaz Emmi társadalmi felzárkózásért felelôs ter. A PC ügyvezetô igazgatója az intézet,
helyettes államtitkára a példát mutató embe- valamint Kovács András szociológus koreket méltatta és a közöny, az érzéketlenség, rábbi kutatásaira hivatkozva rámutatott: a
a feledés veszélyére figyelmeztetett. Niclas statisztikák rendre azt mutatják, hogy a váTrouvé, Svédország budapesti nagykövete lasztási években mindig megnô az antiszeszerint mindnyájunknak felelôssége, hogy mitizmus mértéke Magyarországon. Az ebfelemeljük a szavunkat a rászorulók, kire- ben az idôszakban végzett felmérésekben
kesztettek védelmében. Yosef Amrani izraeli nagyobb azoknak az aránya, akik egyet-

értenek például az olyan kijelentésekkel,
mint hogy „a zsidók célja a világuralom”.
Ez nem azért van, mert hirtelen megnô az
antiszemiták száma, hanem azért, mert az
antiszemita és idegenellenes kijelentések
ilyenkor jobban megjelennek a közéletben,
ennek hatására többen merik felvállalni
ilyen irányú, korábban palástolt érzelmeiket – mondta Krekó.
Kovács Mónika, az ELTE oktatója hozzátette, a nagypolitika rákapott, hogy biztosítsa a társadalom folyamatos frusztrációját,
ehhez a történelmet sem rest felhasználni –
utalt az auschwitzi haláltábor felszabadításának évfordulójára tervezett – de azóta már
lemondott Horthy-misére. Szerinte olyan
ez, mint ha folyamatosan sót szórnának a
sebbe.
Az Echo TV-n más antiszemita
személy is állandó meghívott vendég
Forrás: 444.hu
2018. január 31. Ahogyan e havi jelentésünkben beszámoltunk róla, az Echo TV
egyik, Keménymag címû mûsorában állandó meghívottként szerepelt Varga-Bíró
Tamás, antiszemita megnyilvánulásairól is
ismert személyiség – kirekesztô megnyilvánulásairól mi is többször beszámoltunk.
A 444.hu írt róla, hogy Varga-Bírón kívül
Kôházy Ferenc, ismertebb mûvésznevén,
„Fankadeli” is az Echo TV visszatérô vendége, ô a Civil kör címû mûsorban szokott
megjelenni. Vona Gábor tavaly azt mondta,
nagy tisztelôje a zenésznek, aki 2009-ben
az akkor még szélsôjobboldali Szegedi Csanád vendégszereplésével készített támogató
klipet a Jobbiknak, és 2010-ben jobbikos
lakossági fórumokon vett részt. Fankadeli
néhány éve többször is közremûködött Varga-Bíró Tamással, akihez hasonlóan régebben szintén fellépett a Magyar Szigeten,
illetve ô is rendszeresen etnikai/vallási alapon szortírozott kisebbségeket.
Egy 2010-es jobbikos lakossági fórumon
az Index akkori tudósítása szerint arról beszélt, hogy „a zsidó és a cigány embert a gyûlölet élteti, ezért nem szabad szidni, hanem vendégül kell látni ôket otthonunkban »úgy, hogy
azért a telek az enyém maradjon«”. Errôl Fan-

kadeli utána azt írta, hogy úgy fogalmazott,
„a zsidóságot és a cigányságot a velük szembe
»jövô« gyûlölet táplálja, avagy abból merítenek”. Hasonlóról „rappelt” a Magyarok Nyilai címû számában is: „A zsidó abból merít,
hogy gyûlölet van benned; Tehetetlen lesz, ha
egy napon megszereted.”
A honlapján most is fent vannak a 20082009-es írásai, amikben olyanokat ír, hogy:
„Azon túl, hogy a zsidóság valóban megkaparintotta a fél világot, a katolikus vallás sem
jobb, mint a zsidóság. A zsidót szeretni kéne,
ezzel kötnéd gúzsba az elméjét, hogy azt mondaná, hogy »úristen, nincs értelme csinálnom a
ramazurit 10.000 év után, ezek nem utálnak«.
Erre mindenki zsidózik meg utálja a zsidókat és
ôk csinálják tovább amihez értenek. Átverik a
nem zsidókat és kisajátítanak mindent. Ha meg
tudnád értetni a zsidóval, hogy ez itt a tiéd fogja
fel, de nem utálod sôt, hozza át a gyerekeket játszani, akkor megváltozna az egész világ.”
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forrás: echotv.hu

„A cigányság jelenlegi »formájában« mástól
úgysem fogad el semmit, így hát pont saját maguknak kéne házon belül ezt intézni és nagyon
hamar óriási fejlôdésen mehetnének keresztül.
A zsidóság szintúgy, amíg lenézi a magyart,
addig egy olyan torz »önképet« táplál, amely
képtelen a békés együttélésre »más« emberfiával.”

„Az évezredek során kialakult egy olyan globális arisztokrácia melynek vagyona valóban
csillagászati számokban mérhetô és a társadalom továbbá a nemzetek fölé helyezik magukat.
(…) Még a zsidóság a világgal való konfliktusát
is vélhetôen ôk táplálják, hogy eltereljék magukról a figyelmet. Ez persze nem azt jelenti,
hogy befolyásos zsidó politikusok és üzletemberek valamint »mûvészek« nem okoznak óriási károkat a világ társadalmainak mindenféle
szempontból, de fontos megérteni, hogy az igazi
ellenség mögöttük áll.”
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A cikk megjelenése után Fankadeli a Facebookon reagált, melyben azt írta, hogy a
„nácikártya még mindig vonzó eszköz... Ezekben a pillanatokban több százezer magyarajkú
olvassa, hogy én bármikor is »zsidóztam«. Ez
számomra az idézetekbôl sem derül ki, de az olvasók háromnegyede a tapasztalataim szerint
tényként kezeli a szalagcímeket. Ez van. Még
mindig elképesztôen veszélyes vagyok. Mármint ezek szerint... de na. Arany-rögös út ez...
természetesen lesz válaszom. De nem csapom
össze.”

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ELJÁRÁSBAN
KEZDEMÉNYEZETT ügyei
Nyomozás felfüggesztése
Forrás: Tett és Védelem
2018. január 10. Határozat érkezett a
nyomozás felfüggesztésérôl egy korábbi
ügyünkben. 2013. május hónapban tett feljelentést Alapítványunk, mert a Jobbik Magyarországért Mozgalom nagyszénási alapszervezetének internetes honlapján, annak
„Országos hírek” rovatában 2001.12.01-i
keltezéssel közzé tettek egy „Ismét izzik a holokauszt” címû olvasói levelet –Pónya Attila
szerzô megjelöléssel. A cikkben a szerzô a
zsidó nép II. világháború alatti tömeges és
szisztematikus kiirtását, mint történelmi
tényt tagadta, vonta kétségbe nagy nyilvánosság elôtt.
Az Orosházi Rendôrkapitányság Bûnügyi
Osztálya megállapította, hogy a cselekmény
alkalmas volt a Btk. szerinti nemzetiszocialista rendszer bûnei nyilvános tagadása
bûntett megalapozott gyanújának megállapítására. Felfüggesztô határozatukban hozzátették azonban, hogy a nyomozás során az
adatgyûjtések, tanúkihallgatások nem voltak eredményesek, az elkövetô kilétét nem
tudták megállapítani, így a felfüggesztésrôl
határoztak.
Törvényességi felügyeleti
eljárás iránti kérelem
a Hóman Bálint Egyesület miatt
Forrás: Tett és Védelem
2018. január 17. 2018. január 17-én ismét
kérelemmel fordult Alapítványunk a Csongrád Megyei Fôügyészséghez a Hóman Bálint
Egyesület névhasználatával összefüggô jogsértô állapot kapcsán.
2015 decemberében hívta fel Alapítványunk a Fejér Megyei Fôügyészség figyelmét, hogy a Hóman Bálint Kulturális
Alapítvány a rá vonatkozó törvényt sértve
használja Hóman nevét. A volt politikus
kapcsán az MTA állásfoglalását is kérték,

mely írásban is megerôsítette, hogy Hóman
Bálint a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszer megalapozásában vezetô szerepet
töltött be. Emiatt a róla elnevezett egyesület, vagy más szervezet jogsértô.
2017. november 22-én, erre az állásfoglalásra hivatkozva beadványunkban arra
kértük a Fejér Megyei Fôügyészséget, hogy
kérelmezôként járjanak el a jogszabálysértô
állapot megszüntetésében és szerezzenek
érvényt a törvényben foglaltaknak. 2013. január 1-tôl érvényben lévô – de 2014. január
1-ig haladékot adó – törvényi rendelkezésnek megfelelôen, törvényességi felügyeleti
eljárás keretében járjon el a Szeged városában bejegyzett egyesülettel szemben és
járjon el a jogsértô állapot megszüntetése
érdekében.
Bejelentés egy félrevezetô
vállalkozással kapcsolatban
Forrás: Tett és Védelem
2018. január 31. Alapítványunk bejelentést tett a Budapest VII. kerületi Járási
Hivatal Hatósági Osztálya felé egy ismeretlen vállalkozással szemben. A VII. kerületi Wesselényi utcában egy „Shoah Cellar
Museum” nevû helyet üzemeltet egy Avner
Friedman nevû személy. Állítása szerint
azon a helyen végezték ki Szenes Hannát,
az elsô izraeli ejtôernyôs nôt, melynek emlékére alapította meg a „múzeumot”. A reklámozó szórólapon azt is állította, hogy a
hely az elsô és egyetlen holokauszt múzeum
a világon, melynek helyéül egy náci bunker
szolgál. Azt is állította továbbá, hogy múzeumban található Adolf Eichmann dolgozószobája és ezen kívül egy kínzókamra is
megtalálható. Egy másik hirdetésben pedig azt közölte a fogyasztókkal, hogy Herzl
Tivadar, a cionista mozgalom megalapítója
ott született. A helyszíni bejárás és más,
történelmileg bizonyított tények alapján
a fogyasztók megtévesztése miatt tettünk
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bejelentést. Ilyen tények voltak: maga a
„múzeum” egy egyszerû, korábbi szenespince; Szenes Hannát 1944. November 7-én a
Margit körúti Hadik laktanyában végezték
ki; Adolf Eichmann irodája Budán, a Kart-
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hauzi utcában volt és például, hogy Herzl
Tivadar közel 30 évvel azelôtt született,
minthogy az épület felépült volna – mindezeken túl érvényes mûködési engedélye
sincsen a helynek.

A hónap krónikája
Az alábbi táblázatban a jelentésben talál- ka megmutatja, hogy az adott eseményrôl a
ható összes esetet, eseményt kronologikus jelentés melyik részében számoltunk be bôsorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri- vebben.
Sorszám Dátum

Esemény

Kategória

1.

január 3-4.

Varga-Bíró Tamás lett volna az Echo TV
egyik mûsorának állandó vendége

Hivatalos és civil reakciók

2.

január 10.

Nyomozás felfüggesztése

TEV hivatalos eljárásban
kezdeményezett ügyei

3.

január 14-15.

Orbán Viktor miniszterelnök: „A zéró toleranHivatalos és civil reakciók
cia elve érvényesül Magyarországon”

4.

január 16.

Elsô fokon elmarasztalták Zagyva György
Gyula volt jobbikos képviselôt.

Hivatalos és civil reakciók

5.

január 17.

Átadták a Raoul Wallenberg-díjakat

Egyéb hírek

6.

január 17.

Törvényességi felügyeleti eljárás iránti
kérelem a Hóman Bálint Egyesület miatt

TEV hivatalos eljárásban
kezdeményezett ügyei

7.

január 18.

A budapesti gettó felszabadulásának
évfordulójára emlékeztek

Közösségi hírek, reakciók

8.

január 24-25.

Horthy-misét akartak szervezni
a holokauszt-emléknapon

További gyûlöletcselekmények

9.

január 24.

Önkényuralmi jelképet festettek
egy székesfehérvári falra

További gyûlöletcselekmények

10.

január 24-25,29. Horthy-misével kapcsolatos reakciók

11.

január 25.

Kiállítás nyílt az Élet menete történetérôl

Közösségi hírek, reakciók

12.

január 25.

Kutatás: választási évben jobban gyûlölünk

Egyéb hírek

13.

január 26.

Latorcai Csaba: „Legyen bátorságunk
megálljt parancsolni a kirekesztésnek”

Hivatalos és civil reakciók

14.

január 26.

Jean-Claude Juncker: „Ébernek kell lenni”

Hivatalos és civil reakciók

15.

január 30.

Antiszemitizmus elleni
konferencia volt Rómában

Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról

16.

január 31.

Magyarországon járt
a Jewish Agency elnöke

Közösségi hírek,
reakciók

17.

január 31.

Az Echo TV-n más antiszemita személy
is állandó meghívott vendég

Egyéb hírek

18.

január 31.

Bejelentés egy félrevezetô
vállalkozással kapcsolatban

TEV hivatalos eljárásban
kezdeményezett ügyei

Hivatalos és civil reakciók
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A Tett és Védelem Alapítvány zsidó szervezetek civil kezdeményezése,
amely a zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre
inkább elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy
antiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetôségek 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: 1082 Budapest. Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 57 54, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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Brüsszel Intézet Kutatási és Incidenskövető Csoport
Dr. Bodó Kristóf ügyvéd, a Tett és Védelem Alapítvány
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