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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

antiszemitizmus elleni küzdelem jelentős 
része az antiszemita incidensek előfordulá-
sának nyomon követése. A Tett és Védelem 
Liga egyik célja, hogy a társadalom széle-
sebb köreiben felhívja a figyelmet az anti-
szemitizmusra. Ennek elsődleges eszköze 
a közéletben előforduló gyűlölet-bűncse-
lekményekkel kapcsolatos folyamatos és 
szakmailag megalapozott monitoringte-
vékenység. Az antiszemita incidensekre és 
egyéb gyűlöletcselekményekre vonatkozó 
információk gyűjtése és elemzése hiányá-
ban sem a zsidó közösségek, sem az egyé-
nek számára nem lehet valós védelmet 
biztosítani. Az adatgyűjtés eredményét a 
Tett és Védelem Liga havi rendszeresség-
gel közzéteszi havi jelentések formájában, 
az egyes országokra/régiókra vonatkozó 
megállapítások összefoglalóját pedig éves  
jelentésben publikálja. 

A jelentések kétféle cselekménnyel foglal-
koznak: antiszemita gyűlölet-bűncselekmé-
nyekkel és gyűlölet motiválta incidensekkel. 
A jelentések mindkét cselekményt összefog-
lalóan ‘gyűlöletcselekményeknek’ nevezik. 
Az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények 
és az egyéb típusú gyűlölet-bűncselekmé-
nyek közötti fő különbség az antiszemita 
motiváció megléte. Az egyes országok eltérő 
törvényei és jogszabályi alkalmazásai követ-
keztében változó, hogy a büntetőjog szerint 
mely antiszemita incidensek számítanak 
bűncselekménynek. Előfordulnak olyan 
gyűlölet motiválta cselekmények is, ame-
lyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, 
mégsem tekinthetőek bűncselekménynek, 
például a szólásszabadság égisze alatt. Az 
általános áttekintés megszerzése és az idő-
beli változások vizsgálata érdekében a Tett 
és Védelem Liga szerint mindkét típusú 
cselekmény dokumentálására szükség van.

A minél szélesebb körű monitorozás érde-
kében a Tett és Védelem Liga többféle for-
rást alkalmaz. Az események regisztrálásán 
kívül, az egyes incidensek különböző jel-
lemzőit is számba vesszük. A dokumentálás 
során rögzítjük a cselekmények helyszínére, 
elkövetőjére (amennyiben ismert), célpont-
jára és (esetleges) következményeire vonat-
kozó adatokat, valamint megkülönböztetjük 
egymástól az eltérő cselekménytípusokat.

A Tett és Védelem Alapítvány augusztusi 
monitoring-tevékenysége során hat anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított, 
ezeket gyűlöletbeszédként, rongálásként és 
fenyegetésként kategorizáltuk. 

Az első két esetben a szegedi labdarúgó 
csapat szurkolói énekeltek zsidóbűnözés-
ről és Horthy-szobrot avatott a Mi Hazánk 
Dúró Dóra parlamenti dolgozószobájában. 

Az
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1   Az EU alapjogi ügynöksége: „antiszemitizmus – az európai unióban 2008 és 2018 között rendelkezésre álló adatok áttekintése”
2 HTTPS://GLOBAL100.ADL.ORG

A TETT ÉS VÉDELEM LIGA

Az elmúlt évtizedben erősödött az an-
tiszemitizmus Európában. Az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA)1 
felmérései és a Rágalmazásellenes Liga 
(ADL) Global 1002 tanulmányai jól mutat-
ják az antiszemitizmus széles spektrumát  
és időbeli változásait.

Az antiszemita incidensek az események 
tartalmát, megnyilvánulási módját 
és elkövetőit tekintve meglehetősen 
különböznek egymástól a monitorozott 
országokban. A modern antiszemitizmus 
leginkább az iszlamizmushoz és a szélsőséges 
jobb-, illetve baloldali csoportokhoz 
köthető. Iszlamista megnyilvánulások 
leggyakrabban Nyugat-Európa azon 
országaiban fordulnak elő, ahol nagyobb 
számú muszlim lakosság él, míg Kelet- és 
Közép-Európában ritkaságnak számítanak. 
A szélsőbaloldali antiszemitizmus Nyugat-
Európában gyakran az anticionizmus álcája 
mögé bújik, és rendszerint a közel-keleti 

Mindkét esetet gyűlöletbeszédként regiszt-
ráltuk.

Három rongálás is történt augusztus fo-
lyamán: horogkeresztet festettek a Frankel 
zsinagóga falára; antiszemita botránytól volt 
hangos a Sziget fesztivál, ahol egy spanyol 
rapzenekar kérkedett az izraeli zászló elcsúfí-
tásával; antiszemita feliratokat festettek a III. 
kerületi ellenzéki jelölt választási plakátjaira. 

“Halál a zsidókra!” üzenetet hagyták a 
Frankel zsinagóga különterméhez vezető lift-
ben. Az esetet fenyegetésként kategorizáltuk. 

konfliktushoz köthető. Kelet- és Közép-
Európában a jobboldal zsidókkal szembeni 
előítéletességének van hagyománya, és nem 
csupán a fasizmushoz és a nácizmushoz 
köthető, hanem időnként populista-
nacionalista csoportok köreiben is 
megjelenik. Az elmúlt évtizedben számos 
országban érezte magát egyre nagyobb 
veszélyben a zsidó közösség. A veszélyérzet 
nem csak a zsidók és zsidó intézmények 
ellen irányuló fizikai támadások terjedése 
miatt növekszik, hanem az egyre terjedő 
összeesküvés elméletek, a gyűlölet online 
megnyilvánulásai és az olyan politikai 
kampányok miatt is, amelyek be kívánják 
tiltani például a brit milá szertartást  
és a kóser étkezést.

Az antiszemitizmus elleni harc egyre sür-
getőbb probléma Európában. A Tett és Vé-
delem Liga azért jött létre, hogy felfedje a 
modernkori antiszemitizmus mozgatórugóit 
és hatékony védelmet biztosítson ellene. 

Augusztus hónapban két további gyűlö-
letcselekményt is regisztráltunk: nácinak 
öltözött a budapesti MondoCon egyik részt-
vevője és egy náci tetoválásokat viselő nő 
váltott ki megrökönyödést Csepelen.

Alapítványunk ebben a hónapban nem 
kezdeményezett új eljárást, és korábbi el-
járásainkkal kapcsolatban sem kaptunk  
értesítést.
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3   Részletekért lásd a Módszertan fejezetet.
4   Levin és McDevitt 1999, 92-93; OSCE/ODIHR 2009a, 19-21; OSCE/ODIHR 2009b, 17-18; Perry 2001, 10).

Az antiszemitizmus általános megítélése 
és kezelése sokszor szélsőséges. Egyrészt 
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsiny-
lik az ilyen cselekmények, megnyilvánu-
lások súlyát. Az is előfordulhat azonban, 
hogy egy-egy kirívó eset kapcsán az a kép 
alakul ki, hogy ezek az esetek elárasztják a 
közéletet. A valós problémák kezelésének 
elengedhetetlen feltétele a tényleges hely-
zet megismerése, amelynek egyik eszköze az 
antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és 
incidensek3 monitorozása.

A Tett és Védelem Liga 2019-től kezdve 
Európa 7 országában folytat monitoringte-
vékenységet. Első lépésként jelenleg Auszt-
riában, Csehországban, Norvégiában, Len-
gyelországban, Romániában, Szlovákiában 
és Svédországban gyűjtünk adatokat, ké-
sőbb további országokra is ki fogjuk terjesz-
teni tevékenységünket. Az antiszemitizmus 
monitorozását illetően az országoknak meg-
vannak a maguk sajátosságai, melyek között 
meglehetősen nagy különbségek fedezhetők 
fel. Bizonyos országokban több olyan szer-
vezet is működik, amely a Tett és Védelem 
Ligához hasonló céllal rendelkezik, míg 
máshol elhanyagolható mértékű vagy egyál-
talán nincsen hasonló tevékenység. A Tett 
és Védelem Liga semmi esetre sem szeretne 
a meglévő szervezetek helyébe lépni, infor-
mációcserére törekszünk és együttműködé-
seket szeretnénk létrehozni.

A havi jelentéseken túl, az incidensek 
részletes elemzését ismertető éves összefog-
laló jelentéseket is készítünk. A jelentéseket 
angol nyelven, illetve a legtöbb esetben a 
helyi nyelven is közzétesszük. 

A gyűlölet-bűncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek el-
térnek más bűncselekménytípusoktól. Ezek 
a bűncselekmények és incidensek egyfajta 
üzenetnek tekinthetők, nem csak az adott 
áldozatra, hanem egy nagyobb közösség felé 
irányulnak. Az antiszemitizmus és az egyéb 
gyűlölet-bűncselekmények tehát nem csak 
egy adott személyt, hanem az egész társa-

dalom szerkezetét támadják. Ez természe-
tesen nem csökkenti az áldozatok által átélt 
fájdalmat és lelki traumát. Ezen bűncselek-
mények gyakran nem csak az áldozatokra 
vagy a tulajdonukra jelentenek veszélyt, de 
gyakran az áldozat önbecsülése és méltósá-
ga is csorbát szenved. Az incidensek azt ér-
zékeltetik, hogy az áldozat nem egyenrangú 
tagja vagy egyáltalán nem is tagja a társa-
dalomnak. Mivel a gyűlölet-bűncselekmé-
nyek általánosságban az áldozat valamely 
(vélt vagy valós) megváltoztathatatlan tulaj-
donsága ellen irányulnak, az áldozat szinte 
védtelen. Az áldozatok sokszor félnek, hogy 
hasonló vagy még rosszabb atrocitások érik 
majd őket, ha azonosítják az elkövetőket az 
illetékes hatóságnál. Az incidensek nem 
megfelelő kezelése könnyen vezethet má-
sodlagos viktimizációhoz, amikor az áldozat 
elhiszi, hogy ő a hibás, amiért például nem 
volt elég elővigyázatos, stb. Ezek a típusú 
bűncselekmények, mint már említettük, 
egy egész közösséget érintenek. Áldozatai 
sokszor felcserélhetők, mivel számos eset-
ben a támadás nem egy bizonyos személyre 
irányul, hanem bárkire, aki az adott megtá-
madott csoport tagja. Ez azt jelenti, hogy a 
megtámadott csoport minden tagja poten-
ciális áldozattá válik és félhet, hogy a jövő-
ben ő maga is ilyen előítélet motiválta bűn-
cselekmény célpontja lesz. Ez különösen 
igaz azokra a csoportokra, amelyek hosszú 
idő óta ki vannak téve az előítéletességnek. 
Annak hosszas bizonyítása szükségtelen, 
hogy a zsidóság ebbe a körbe tartozik. Ezen 
cselekmények sértik azt a normát, miszerint 
a társadalom tagjai egyenlők. Az ilyen inci-
densek nem megfelelő kezelése az egész tár-
sadalomra nézve súlyos következményekkel 
járhat, hiszen egyrészről felbátorítja az el-
követőket, hogy hasonló cselekményeket 
kövessenek el, másrészről az egész társada-
lom összetartó erejét csonkítja4.

Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb 
gyűlölet-bűncselekményt jelentenek és 
dokumentálnak, mint amennyi valójában 

A JELENTÉSRŐL
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bűn-
cselekmények számában való országokbeli 
eltérés nem feltétlenül köthető a zsidók szá-
mához. A kevesebb bejelentett cselekmény 
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem 
jelentik az eseteket a rendőrségen vagy az 
illetékes hatóságnál. Ennek több magyará-
zata lehet. Sokan nem bíznak abban, hogy a 
hatóságok megfelelően kezelik az eseteket, 
akár felkészületlenség, akár előítéletesség 
okán. Bizonyosan sok áldozat van továbbá, 
aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat 
vagy nem tudja hova fordulhatna segítsé-
gért. Az áldozatok tarthatnak attól, hogy 
védett tulajdonságuk kiderül és a bejelen-
tés miatt még többet fognak szenvedni, il-
letve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok 
nem tudják majd bizonyítani a gyűlölet- 
motivációt, így a bejelentés hiábavaló. 

A civil szervezetek segíthetnek ezen 
problémák orvoslásában, együttműköd-
hetnek a rendőrséggel és az illetékes ha-
tóságokkal, valamint egyfajta közvetítő 
szerepet is betölthetnek az áldozat és a 
hatóság között. A civil szervezetek által 
készített jelentések alkalmasak lehetnek 
arra, hogy felhívják a hivatalos szervek fi-
gyelmét a gyűlölet motiválta bűncselekmé-
nyekre és az összegyűjtött adatok alapján 
hosszú távú trendeket rajzoljanak fel. A 
civil szervezetek segíthetnek egy-egy eset 
jogi útra terelésében, jogi védelmet nyújt-
hatnak az áldozatoknak, és egyéb módo-
kon segíthetik őket. 
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 MÓDSZERTAN

A jelentések kétféle cselekménnyel fog-
lalkoznak: gyűlölet-bűncselekményekkel 
és gyűlölet motiválta incidensekkel, melye-
ket az EBESZ a következőképpen definiál5 
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):

• gyűlölet-bűncselekmény: olyan a bün- 
tetőjog szerinti bűncselekmény, ame- 
lyet emberek bizonyos csoportjaival  
szembeni előítélet motivál6

• gyűlölet motiválta incidens: olyan cse- 
lekmény, amely szintén az emberek bi- 
zonyos csoportjaival szembeni előítéle- 
ten alapul, de nem éri el a bűncselek- 
mények szintjét

Az egyes gyűlölet-bűncselekmények ki-
emelt jelentőségét mutatja, hogy számos 
ország büntető törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. Habár az 
antiszemitizmusnak létezik egy széles kör-
ben elfogadott meghatározása (lásd IHRA 
2017), a gyűlölet-bűncselekményekre vo-
natkozóan jelenleg nincs egy következetes 
definíció a Tett és Védelem Liga által moni-
torozott országokban.

A jogi következmények is eltérőek az 
egyes országokban, így előfordulhat, hogy 
ami bűncselekménynek számít az egyik or-
szágban, nem törvényellenes egy másikban. 
Egyértelmű példa erre az ún. holokausz-
ttagadás, amely Magyarországon például 
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga ál-
tal monitorozott számos másik országban 
nem törvénysértő. A Tett és Védelem Liga 
adatgyűjtése meglehetősen széleskörű, 
igyekszünk minden esetről beszámolni 
jelentéseinkben, ugyanakkor előfordul-
hat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bi-
zonyos országokban bűncselekményként, 
míg máshol „csak” incidensként tartunk 
nyilván. Mindig az adott ország büntető 
törvénykönyve szerinti meghatározást vesz-
szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbsé-
gek okozta problémák idővel csökkenni 
fognak, ahogy egységes meghatározásokat 

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el  
az Európai Unióban.

Jelentéseinkben részletesen ismertetjük 
a gyűlölet motiválta incidenseket és bemu-
tatjuk, hogyan igyekszünk kezelni a problé-
mákat. Jelentéseink nemzetközi és független 
monitorozásokon, helyi tudósítóktól szerzett 
információkon, valamint azonos vagy ha-
sonló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyűj-
tötte adatokon alapulnak. 

A havi jelentések a lehető legtágabb ér-
telemben veszik számba az antiszemitizmus 
motiválta gyűlölet-bűncselekményeket és 
gyűlöletincidenseket, bemutatva azok elkö-
vetőit, célpontját, módszereit és üzenetét. 
A célpont lehet személy, csoport, rendez-
vény, épület, emlékmű vagy egyéb tulaj-
don. Fontos azonban, hogy az antiszemita 
motivációt meg lehet állapítani, azaz, hogy 
az elkövető a zsidósághoz való tartozás vagy 
annak feltételezése miatt választotta az 
adott célpontot. Ilyen módon lényegtelen, 
hogy a feltevés valós-e: a zsidósághoz való 
vélt tartozás is elegendő. 

A monitorozás során gyűlöletcselek-
ménynek tekintünk minden esetet, amely 
a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába 
tartozik. Ezek lehetnek az adott ország bün-
tető törvénykönyve által nevesített bűncse-
lekmények (például közösség tagja elleni 
erőszak, közösség elleni uszítás, nemze-
tiszocialista rendszer bűneinek tagadása, 
önkényuralmi jelképek használata), azon-
ban a büntető törvénykönyvben szereplő 
egyéb tettek is, ha az előítéletes motiváció 
bizonyítható. 

A gyűlöletcselekmények azonosításakor 
különböző, a monitorozás során rögzített 
indikátorok7 vizsgálata alapján döntünk ar-
ról, hogy az adott tettnek lehetett-e antisze-
mitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyűlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körű monitorozásához sokféle 
forrás együttes használatára van szükség. 
A média figyelésén és helyi tudósítók be-
számolóin túl, a Tett és Védelem Liga az 

5 A gyűlölet-bűncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Erről bővebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak a 
bűncselekmények megértéséhez, a gyakorlati munkában azonban nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
6   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 kezelését lásd később.   
7   Ezeket a Módszertan részben ismertetjük.
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áldozatok bejelentéseire támaszkodik. Ma-
gyarországon 24 órás forródrót működik, 
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk, 
hogy más országokban is létrehozzunk ha-
sonló szolgáltatást, hogy a helyi nyelveken 
lehessen bejelentéseket tenni. Ezen kívül 
lehetőség van névtelen online bejelentésre 
is, ennek különösen nagy jelentősége lesz a 
beszámolóink szempontjából. Ha az áldozat 
nem tud vagy nem szeretne bejelentést ten-
ni, a Tett és Védelem Liga közvetítő révén 
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban. 
Közvetítő lehet az áldozat családtagja, isme-
rőse, az incidens tanúja vagy egy másik civil 
szervezet.

A Tett és Védelem Liga deklarált célja, 
hogy szoros kapcsolatban álljon a hatósá-
gokkal, mivel bizonyos országokban az inci-
densek áldozatai vagy tanúi először a ható-
ságokat értesítik.

Fontos információforrást jelentenek a 
különböző médiumok: televízió, rádió, va-
lamint a sajtó nyomtatott és internetes vál-
tozata. A jelentések lényeges részét képezi 
a mostanában egyre nagyobb fenyegetett-
séget jelentő úgynevezett virtuális gyűlölet 
monitorozása. 

A közbeszédet szakértői csoport moni-
torozza. Célunk, hogy a média egyre nö-
vekvő szeletét folyamatos megfigyelés alatt 
tarthassuk. A monitorozás kiterjed nagy-
jából az összes fogható tévé- és rádióadóra, 
minden nagyobb példányszámú nyomtatott 
sajtótermékre, valamint az online hírportá-
lokra, a közösségi oldalakra és a szélsőséges, 
gyűlöletkeltő honlapokra is. A monitorozás 
folyamata rendszeresen és következetesen, 
pontosan kidolgozott szabványok alapján 
történik. 

A monitorozott gyűlöletcselekmények kö-
zött vannak olyanok, amelyeket a statisztika 
részének tekintünk, vannak azonban olyan 
incidensek is, amelyeket rögzítünk, de a 
havi statisztikába nem számítunk bele.8

Gyűlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába:

• csak a monitorozott országban történt 

gyűlöletesemények; nem számít, hogy 
az áldozat az adott ország állampolgára 
vagy sem

• minden cselekedet, incidens, atrocitás, 
amely zsidó személyek, szervezetek vagy 
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít-
ható az antiszemita szándék vagy tar-
talom, vagy ha a támadás azért történt, 
mert az áldozat zsidó vagy azt gondolták 
róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény vagy épület 
tudatos és indokolatlan megrongálása 
(akkor is, ha a rongáláshoz nem társul 
további antiszemita üzenet [például egy 
zsinagóga ablakát bedobják kővel])

• a Tett és Védelem Ligának bejelentett 
antiszemita kommentek blogokon, fóru-
mokon, közösségi oldalakon

• antiszemita és neonáci anyagok eljutta-
tása egyes zsidó személyekhez, szerveze-
tekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihelye-
zése zsidó személyek tulajdonához, zsi-
dó szervezetekhez, intézményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos 
kritikák, ha túlmennek a politikai köz-
lésen és a hagyományos zsidóellenes 
sztereotípiák előhívását szolgálják

• események, melyek alkalmasak arra, 
hogy zsidókban félelmet keltsenek.

Gyűlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9:

• az adott monitorozott országhoz és az 
ország zsidóságához köthető antiszemita 
gyűlöletesemények, amelyek valamilyen 
oknál fogva nem tartoznak a statisztiká-
ba (például nem az adott országban tör-
téntek, nem bizonyítható az antiszemita 
szándék, nem világosak az eset körül-
ményei)

• gyűlöletkifejezések, amelyek rendszere-
sen megjelennek honlapokon, kommen-
tekben és online fórumokon, de ame-
lyekről nem érkezett bejelentés a Tett és 
Védelem Ligához

• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten 
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.

8   A kritériumok kialakításakor felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását módosítottuk; a jelenlegi leírások eltérnek a 2013-ban használt meghatározásoktól.



9

A regisztrált cselekmények több jellemző-
jét is rögzítjük. Fentebb említettük a külön-
böző indikátorokat, amelyek segítenek el-
dönteni, hogy az adott incidens elkövetését 
előítélet motiválta-e vagy sem.

Ezek az indikátorok az elkövető külön-
böző jellemzőire, az áldozatra vonatkozó 
adatokra, az incidens helyszínére és idő-
pontjára vonatkoznak. Az adatgyűjtés so-
rán ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk 
és szintén lejegyezzük, hogy az adott cselek-
ménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár 
jogi – következményei.

A cselekmények regisztrálása mellett fon-
tos azok kvalitatív különbségeit is rögzíte-
nünk. Az esetek tipizálását kétféle módon 
végezzük. Az egyik kategóriarendszer sze-
rint a következő típusokat különböztetjük 
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja 
elleni erőszak, önkényuralmi jelkép hasz-
nálata és holokauszttagadás. 

A másik csoportosításkor a Nézzünk szem-
be a tényekkel! című útmutató ajánlása alap-
ján a következő hétféle cselekménytípust 
különböztetjük meg10:

• 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 
élete veszélybe kerül

 · bombák és levélbombák
 · emberrablás

• Támadás
 · személy elleni fizikai támadás, amely 
nem életveszélyes és nem súlyos

 · az áldozat védekezése vagy menekülé-
se következtében sikertelen támadási 
kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálása, 
azt az esetet is beleértve, amikor a do-
bás célt téveszt

• Rongálás
 · tulajdon elleni fizikai támadás, amely 
nem okoz életveszélyt

 · tulajdon meggyalázása
 · gyújtogatás, amely nem okoz életve-
szélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet

• Fenyegetés
 · egyértelmű és konkrét szóbeli vagy 
írásos fenyegetés

 · „bombatámadás”, amelyről később ki-
derül, hogy csupán megtévesztés volt

 · zaklatás
 · rágalmazás

• Gyűlöletbeszéd
 · nyilvános gyűlöletbeszéd
 · virtuális gyűlöletbeszéd
 · sértő magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött sértő 
írás

 · gyűlöltbeszéd az irodalomban és a ze-
nében

• Diszkriminációs esetek

Elsődleges fontosságúnak tartjuk a gyűlö-
letcselekmények kontextusba helyezését is. 
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres tér-
ben léteznek és egyáltalán nem függetlenek 
attól a társadalmi és kulturális környezettől, 
amelyben történnek. Lényeges ezen cselek-
mények dinamikája is: sokszor inkább folya-
matokról, mintsem különálló eseményekről 
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adato-
kon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes 
esetekről, ami segít a cselekményt körülvevő 
környezet megértésében.11  Az idősoros ada-
tok elemzésekor pedig gondot fordítunk az 
események dinamikájának bemutatására.

10  CEJI 2012, 10–12
11   Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) a Rágalmazásellenes Liga (ADL) jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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ANTISZEMITA GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK  
– 2022. AUGUSZTUS

A Tett és Védelem Alapítvány augusztu-
si monitoringtevékenysége során hat anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított,  
melyek közül egy a fenyegetés, három a  
rongálás és kettő a gyűlöletbeszéd kategóri-
ájába tartozott.

R O N G Á L Á S

Horogkeresztet festettek a Frankel zsinagóga 
falára

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 11. Horogkeresztet fes-
tettek a péntek esti ima alatt a 
Frankel zsinagóga Árpád fejede-
lem úti falára. A zsinagóga bizton-
sági szolgálata feljelentést tett a 
rendőrségen.

Antiszemita botrány a Szigeten: spanyol 
rapzenekar kérkedett az izraeli zászló 
elcsúfításával

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 15. A budapesti Sziget 
fesztiválon koncertet adott Tribade barce-
lonai rapegyüttes tagjai felvételt tettek köz-
zé az Instagramon arról, hogy éjjel besur-
rannak egy sátorba, ahol izraeliek aludtak, 
és megrongálják a bejáratnál kifüggesztett 
izraeli zászlót. A felvételt megosztották a  
közösségi médiában a történeteik között.

A felvételen az látszik, hogy 
a zenekar tagjai “Izrael nem lé-
tezik” és “Kapjátok be ezt” fel-
iratok mellé egy nemi szervet 
rajzolnak egy izraeli zászlóra, a 
háttérben palesztinbarát rap- 
zene szól, a videón a felirat pe-
dig a “Free Palestine”, “Izrael 
egy fasiszta állam”, és “Nem a te  
területeden vagy”.

“Ez egy nagyon súlyos incidens, amely 
kimeríti az IHRA (Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetség ) új antiszemitizmus 
meghatározását” – jelentette ki a Tett és Vé-
delem Liga, a  Tett és Védelem Alapítvány 
(TEV) európai hálózata a legnagyobb izrae-
li híroldalnak, a mako.co.il–nak.

“Minden rendelkezésünkre álló eszközt 
be kívánunk vetni a magyarországi hatósá-
gok előtt annak érdekében, hogy a bűnö-
zőket elfogják és felelősségre vonják tette-
ikért.”

A Tett és Védelem Alapítványa a zsidó-
sággal szembeni gyűlölet érzelmi előkészí-
tést megvalósító cselekmény okán feljelen-
tést tesz közösség elleni uszítás (Btk. 332. §) 
bűncselekménye miatt.

A Tribade politikai szövegeket előadó 
raptrió, tagjai MC Bittah, Masiva Lulla 
és DJ Big Mark. Öndefiníciójuk szerint a 
barcelonai “igazi munkásosztály” hangját 
akarják közvetíteni, és “a bizonytalanság 
ellen küzdenek egy férfi kiváltságokkal teli 
társadalomban.” Ezen túlmenően “költé-
szetükkel olyan, általában elhallgatott való-
ságokat erősítenek fel, mint a helyi és szom-
szédsági küzdelmek, az LMBT, antifasiszta 
aktivizmus stb.”

A nagy port kavaró esetre a Sziget szerve-
zői is reagáltak, akik mélységesen elítélték a 
gyűlöletkeltő cselekedetet. Instagram-szto-
riban azt írták, hogy a csaknem harminc éve 
indult Sziget olyan helyet kívánt teremteni, 
ahol minden nemzet összejöhet a szeretet 
és a béke jegyében, és ez a cél továbbra is 
változatlan. A Tribade akciója szembe megy 
a Sziget befogadáson és tiszteleten alapuló 
értékeivel, a jövőben pedig nem hívják visz-
sza az együttest a fesztiválra – olvasható a 
közleményben.

A TEV az elmúlt években többször is fel-
hívta a figyelmet arra, hogy Magyarorszá-
gon is szoros kapcsolat lehet szavak, illet-
ve gyűlölködő tettek és fizikai atrocitások  
között.

Forrás: tev.hu

Forrás: tev.hu
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Antiszemita feliratokat festettek a III. 
kerületi ellenzéki jelölt választási plakátjaira

Forrás: nyugatijelen.hu

2022. augusztus 31. A szeptember 4-i III. 
kerületi időközi válasz-
tások kampányidősza-
kának kezdete óta több 
alkalommal is megron-
gálták az ellenzék jelölt-
jének, Kapeller Zsuzsá-
nak a plakátjait.

A választási hirdeté-
sekre többek között Dá-
vid-csillagot rajzoltak és 
azt írták, hogy “patkány 
zsidó”.

A kaszásdűlői esetet rögzítette a bizton-
sági kamera, így a rendőrség azonosítani 
tudja az elkövetőt – nyilatkozta a Nyugati 
Fénynek Kapeller Zsuzsa.

F E N Y E G E T É S

“Halál a zsidókra!” üzenetet hagytak a 
Frankel zsinagóga különterméhez vezető liftben

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 11. Fenyegető üzentet 
hagytak a Frankel zsinagóga kü-
lönterméhez vezető lift falán. A 
kifüggesztett, lakásfelújításról 
szóló lakóközösségi tájékoztatóra 
azt írták, hogy “halál a zsidókra!”.

Az üzenet mellé egy horogke-
resztet rajzoltak és egy SS rövidí-
tést írtak. A lapon feltűnik az AH 
monogram is, feltehetően Adolf 
Hitlerre utalva.

A zsinagóga biztonsági szolgála-
ta feljelentést tett a rendőrségen.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

“Zsidóbűnözés, igenis van zsidóbűnözés” 
 – énekelték a szegedi focicsapat ultrái az MTK-
stadion előtt

Forrás: 444.hu

2022. augusztus 3. “Zsidóbűnözés, igen-
is van zsidóbűnözés” skandálással fogadták 
az MTK szurkolóit a Szeged ultrái azt kö-
vetően, hogy a labdarúgó NB2 nyitófordu-
lójában az MTK hazai pályán 2-1-re nyert a  
Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen.

A szegedi szurkolók a meccs közben is a 
“gágágá-buzi MTK” rigmust skandálták, 
illetve több néző egybehangzó állítása sze-
rint néhányan a szegediek közül karlendí-
téseket mutattak be, miközben a hungaris-
ták köszöntését, a “Kitartás”-t kiáltozták.  
– írja a 444.hu.

A mérkőzés utáni jelenetekről az ismert 
MTK-szurkoló Radnóti Zoltán rabbi posz-
tolt egy videót a Facebookon. A felvételt a 
rabbi 12 éves lánya készítette, aki életében 
először járt MTK mérkőzésen. Radnóti azt 
írta a bejegyzés alatti hozzászólásában, 
hogy “a rendőrség 5 méterre állt és nem állt 
be a haza induló MTK-drukkerek és a sze-
gedi “szurkolók” közé”.

A történtek miatt az MTK Budapest Lab-
darúgó Zrt. büntetőfeljelentést tett isme-
retlen tettes ellen.

Horthy-szobrot avatott a Mi Hazánk Dúró 
Dóra parlamenti dolgozószobájában

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 30. „Terrorista Nelson 
Mandela – nemzetmentő Horthy” – ilyen és 
ehhez hasonló ellentétpárokkal indokolta 
a Mi Hazánk kedden az Országgyűlésben, 
hogy miért állítanak szobrot Horthy Mik-
lós kormányzónak, ráadásul pont augusz-
tus harmincadikán – tudósított a hvg.hu.  

Forrás: Facebook/kappellerzsuzsa

Forrás: tev.hu
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Augusztus harmincadika azért jelentős dá-
tum nemzeti radikális körökben, 
mert 1940-ben ezen a napon volt 
a második bécsi döntés, amivel 
Magyarországhoz csatolták az or-
szágról a trianoni békediktátum-
mal leválasztott Erdélyt.

A Mi Hazánk alelnöke, Novák 
Előd a másik alelnök, Duró Dóra szobájá-
ban tartott avatást megelőző sajtótájékoz-
tatón Horthy „lenyűgöző gazdasági teljesít-
ményét” és a korszak „kulturális pezsgését” 
méltatta. A Mi Hazánk szerint Horthyt le-
het ugyan kritizálni, azonban eredményeit 
elvitatni lehetetlen.

A Mi Hazánk a szobor felállítása mellett 
egy határozati javaslatot is benyújtott, ami-
vel a „hazatérés napjának” állítanának em-
léket. A javaslat augusztus harmincadikát, 
a második bécsi döntés évfordulóját tenné 
emléknappá.

A sajtótájékoztatót eredetileg a Parlament 
kék társalgójában tartották volna meg, de 
azt a házelnök megtiltotta, így az a Parla-
ment sajtótermében kapott helyet. Kövér 
László hivatala magát a szoboravatást nem 
tiltotta meg, azt közölték arról, hogy az al-
elnök döntése, hogy hogyan rendezi be az 
irodáját.

A TEV véleménye szerint önmagában egy 
szoboravatás nem feltétlenül kell, hogy an-
tiszemita szándékú legyen – még akkor is, 
ha Horthy Miklósról van szó – de a parla-
ment alelnökeként, a Mi Hazánk párt színe-
iben, túlmegy a provokáción és antiszemita 
konnotációja van.

Forrás: hvg
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Forrás: tev.hu

TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitoring- 
tevékenysége során 2022 augusztusában két 
olyan esetet azonosított, amely bár gyűlölet 
motiválta incidens, de az időpontja ismeret-
len, vagy jelentéktelensége, illetve az anti-
szemita szándék egyértelműségének hiánya 
miatt nem képezi részét a statisztikának.

Nácinak öltözött a budapesti MondoCon 
egyik résztvevője

Forrás: index.hu, neokohn.hu

2022. augusztus 1. Botrányba fulladt 
a MondoCon nevű, anime-manga te-
matikájú találkozó Budapesten, a BOK- 
csarnokban.

Az Index tudósítása szerint az esemény 
iránt az érdeklődés idén a vártnál sokkal 

nagyobb volt, és emiatt még az ér-
vényes jeggyel rendelkezők közül 
sem mindenkit tudtak beengedni 
a rendezvényre, ami káoszt ered-
ményezett.

A Neokohn arról ír, hogy ren-
dezvény egyik résztvevője horog-
keresztes karszalaggal díszített 
náci jelmezbe öltözött. Róla a ta-
lálkozó egyik külföldi résztvevője 
osztott meg egy képet:

A fotó készítője számon kérte a 
szervezőket a történtek miatt, és jelezte, 
hogy az öltözet nemcsak ízléstelen, hanem 
jogszabályba ütköző is.

Náci tetoválásokat viselő nő váltott ki 

megrökönyödést Csepelen
Forrás: tev.hu

2022. augusztus 23. A fehér felsőbbren-
dűséget hirdető White Power jelszó és 
több horogkereszt volt tetoválva annak a 
nőnek a felkarjára és lábára, aki kisgyer-
mekével együtt tért be vásárolni egy cse-
peli üzletbe.

A szóban forgó testfelületeket sem-
milyen ruházat nem takarta, így a 
kiszolgálók és a vendégek megdöb-
benve szemlélték amint a náci jelké-
peket viselő nő, akit először láttak 
az üzlethelyiségben, a legnagyobb 
nyugalommal vásárol – érkezett a be-
jelentés a Tett és Védelem Alapítvány 
forró drótjára (TEV).

A TEV feljelentést tesz az ügyben.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Köves Slomó: Brüsszelben támadnak 
zsidókra, nem Magyarországon

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. augustus 8. Köves Slomó a The 
Jerusalem Post hasábjain reagált Ira For-
man korábban megjelent véleménycikkére, 
amelyben a korábbi amerikai antiszemitiz-
mus elleni különmegbízott megkérdőjelezte 
az Európai Zsidó Szövetség egyik tanulmá-
nyát, amely szerint Magyarország az egyik 
legbiztonságosabb hely a zsidó közösség 
számára, illetve rejtett antiszemitizmussal 
vádolta Orbán Viktor miniszterelnököt és 
kormányát.

Az EMIH vezető rabbija rámutatott, hogy 
a szerző nem csupán az Egyesült Államok 
kormányának vezető tisztségviselője volt 
2013 és 2017 között, de előtte a Demokra-
ta Párthoz köthető politikai lobbiszerveze-
tet is vezetett. Emlékeztetett rá, hogy ez az 
időszak meglehetősen nehéz volt az európai 
zsidóság számára, hiszen 2014-ben a brüsz-
szeli zsidó múzeumban három emberrel 
végeztek, 2015-ben egy párizsi zsidó üzlet-
ben négy ember életét oltották ki, 2017-ben 
szintén Franciaországban a zsidó származá-
sú Sarah Halimit gyilkolták meg, és a sort 
még lehetne folytatni.

Mit tett Forman mint különleges meg-
bízott ezek után a támadások után? – teszi 
fel a kérdést Köves Slomó az angol nyelvű 
izraeli napilapban. Nem sokat – adja meg a 
választ. A 2016-os holokauszt emléknapon 
Barack Obama akkori amerikai elnök azt 
emelte ki az antiszemitizmus elleni harcuk 
nagy eredményeként, hogy Székesfehérvá-
ron megakadályozták, hogy szobrot állítsa-
nak Hóman Bálintnak, „a ’30-as évek egyik 
harmadrangú politikusának”.

Miért nem volt mondandója Obamának 
Belgiumról, ahol évente több száz antisze-
mita bűncselekményt követnek el, és ahol 
egyetlen évvel korábban az iszlamista terror 
négy ártatlan életet oltott ki a zsidó múze-
umban – kérdezi a rabbi. Válasza az, hogy 
azért, mert az antiszemitizmus egy politikai 
eszköz lett.

„Így az Obama-adminisztráció, amely 
közismerten szkeptikus volt Magyarország-
gal szemben, fontosabb volt a nyomásgya-
korlás egy kis magyar város önkormány-
zatára megakadályozandó, hogy egy alig 
ismert magyar nácinak szobrot állítsanak, 
mint hogy biztosítsák a belga zsidók bizton-
ságát” – vonja le a következtetést.

Köves Slomó a cikkben védelmébe veszi a 
kritizált tanulmányt is. Mint írja, a kiterjedt 
közvélemény-kutatásban tettek egy érdekes 
felfedezést: azokban az országokban, ahol 
kevesebb ember vall antiszemita nézeteket, 
több az antiszemita gyűlölet-bűncselek-
mény.

Míg Franciaországban például 15 száza-
lék osztott antiszemita nézeteket, 2020-ban 
339 ilyen bűncselekmény történt, Német-
országban ugyanez az arány 17 százalék és 
1909 bűncselekmény. Ezzel szemben míg 
Magyarországon 42 százaléknak voltak anti-
szemita nézetei, mégis mindössze harminc, 
zsidók elleni gyűlölet-bűncselekményt re-
gisztráltak.

Két év után megnyílt a kőszegi zsinagóga
Forrás: zsido.com

2022. augustus 30. Két évig tartó re-
konstrukciót követően megnyílt a kőszegi 
zsinagóga – számol be a Jewish Heritage 
Europe műemlékvédelmi portál. Az állami 
tulajdonban lévő zsinagóga kulturális köz-
pont lesz, de szertartásokra is használható.

A hétvégén már meg is tartották az első 
kiállítás megnyitóját, amely Schey Fülöp-
nek állít emléket. A XIX.-i századi zsidó 
üzletember és jelentős filantróp, a kőszegi 
szegények támogatója elsőként kapott ma-
gyarországi zsidóként nemesi rangot a csá-
szártól az Osztrák-Magyar Monarchiában 
1859-ben. Schey finanszírozta a zsinagó-
gakomplexum építését 1856 és 1859 között.

Az 1941-ben Kőszegen élő 109 zsidó 
közül feltehetően csak heten élték túl a 
holokausztot, ők a második világhábo-
rút követő években hagyták el a várost.  
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A zsinagóga évtizedekig üresen és romló 
állapotban állt, a helyreállítására tett szór-
ványos kísérletek ellenére. 1944-től 1996-ig 
állami tulajdonban volt, majd egy magán-
befektető vásárolta meg, aki ír kocsmát 
akart benne létrehozni. Ez a projekt szeren-
csére meghiúsult, és 2004-ben a zsinagógát 
ismét elárverezték, de egyik új tulajdonos 
sem végezte el a felújítási munkálatokat.

Az épület 2016-ban került ismét állami 
tulajdonba, és csaknem 650 millió forintot 
különítettek a felújítására. Ez magában fog-
lalta a homlokzat teljes restaurálását, vala-
mint a belső térben található művészi fres-
kók és egyéb díszítőelemek rendbetételét. A 
rabbiházat és a komplexum más épületeit, 
valamint a parkot is helyreállították.

Arra kéri Kövér Lászlót a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület, hogy távolíttassa el 
Horthy Miklós szobrát az Országgyűlés 
alelnökének irodájából

Forrás: akibic.hu

2022. augustus 31. A Magyar Zsidó Kul-
turális Egyesület (Mazsike) arra kéri Kövér 
László házelnököt, hogy intézkedjen a Dúró 
Dóra irodájában felállított Horthy-szobor 
ügyében.

„A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 
közösségét mélységesen megdöbbentette és 
felháborította, hogy az Országgyűlés épüle-
tében felállításra kerülhetett Horthy Miklós 
szobra” – olvasható a szervezet közleményé-
ben. E szerint „ez a szoborállítás olyan jel-
kép, amelyet minden tisztességes és jóérzé-
sű magyar állampolgár elutasít. Ez ütközik 
a kormány által hirdetett zéró toleranciával 
és az Alaptörvényben rögzített elveinkkel 
is. Sérti minden áldozat emlékét.”

„Elfogadhatatlan számunkra a Házelnök 
állásfoglalása, mert nem magánlakosztály-
ról, hanem a magyar államiság szimbó-
lumáról, a Parlament épületéről van szó. 
Értetlenül állunk az előtt, hogy a demokra-
tikusan megválasztott, felesküdött, tisztes-
séges gondolkodású képviselők, pártállástól 
függetlenül, személyes jelenlétükkel nem 
akadályozták meg a Magyarországra szé-
gyent hozó, nyíltan neonáci tettet” – írják.

A Mazsike szerint a szoborállítás erősíti 
a kirekesztő gondolkodást, konfliktust szít 
a szomszédos országokkal és a szövetsége-
sekkel. Veszélyezteti a biztonságot és mély-
ségesen elítélendő a békés együttélés elvei 
alapján.

Ezért követelik, „hogy ezt a nemzetközi 
szégyenfoltot, az Országgyűlés alelnöké-
nek irodájában felállított Horthy szobrot a  
Országgyűlés elnöke azonnal távolíttassa el!”

A szoborállítás ellen egyébként többet  
között a Mazsihisz is felszólalt.



16

A
N

T
IS

Z
E

M
IT

A
 G

Y
Ű

L
Ö

L
E

T
-B

Ű
N

C
S

E
L

E
K

M
É

N
Y

E
K

 É
S

 I
N

C
ID

E
N

S
E

K
  

2
0

2
2

. 
A

U
G

U
S

Z
T

U
S

Yoram Hazony: Orbán Viktor nem 
antiszemita

Forrás: baon.hu

2022. augusztus 11. „Yoram Hazony vi-
lághírű izraeli filozófus számos alkalom-
mal járt már hazánkban, és személyesen 
is találkozott a Karmelita Kolostorban a 
magyar miniszterelnökkel. Azóta felszó-
lalásaiban rendszeresen pozitív példaként 
említi Orbán Viktort” – hívta fel a figyelmet 
a gondolkodóra és a magyar kormányfőről 
alkotott véleményére Orbán Balázs, a mi-
niszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs rámutatott, hogy Yoram 
Hazony közösségi oldalán ismét kiállt a 
magyar miniszterelnök mellett, és az álta-
la „groteszknek” nevezett vádakra reagálva 
leszögezte: Orbán Viktor nem antiszemita!

A miniszterelnök politikai igazgatója a 
Facebookon azt írta, az izraeli filozófus 
szerint Magyarország egyedülálló abból a 
szempontból, hogy nemzeti, konzervatív 
kormány irányítja, amely a kereszténysé-
get tekinti domináns kultúrának, ugyan-
akkor jelentősen támogatja például a zsidó  
közösséget is.

Elítélte a II. kerület polgármestere a Frankel 
zsinagóga meggyalázását

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 15. Aki a zsinagógát 
támadja, az mindannyiunkat támad – írta 
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere 
Facebook posztjában azt követően, hogy 
augusztus 12-én este a Frankel Leó úti zsi-
nagóga falára ismeretlenek horogkeresztet 
festettek, valamint korábban az épület lift-
jében SS emblémát és Adolf Hitler monog-
ramját firkálták fel.

„Buda büszke arra, hogy nálunk él Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb, virágzó zsi-
dó közössége, akik békében és biztonság-
ban élhetnek itt. Aki a zsinagógát támadja, 
az mindannyiunkat támad. Az ilyen, a 
történelem szemétdombjára való eszméket 
hirdető embereknek nincs helye köztünk” 
– olvasható a bejegyzésben.

A II. kerület vezetője hozzátette, a kör-
nyéken rövid idő alatt ez már a második 
gyűlöletkeltő megnyilvánulás. “Amikor 
észleltünk a közeli Zsigmond téren egy me-
legellenes firkát, fél órán belül eltávolítot-
tuk és feljelentést tettünk. Most is azonnal 
lefestjük a horogkeresztet.”

Előállította a rendőrség a Frankel zsinagóga 
falára horogkeresztet festő férfit

Forrás: tev.hu

2022. augusztus 16. A BRFK rendőrei 
gyanúsítottként hallgatták ki a Frankel Leó 
úti zsinagóga falára horogkeresztet festő 
férfit. A folyamatban lévő eljárásban a nyo-
mozók azonosították a feltételezett elköve-
tőt, egy 48 éves budapesti férfit, akit a II. 
kerületi rendőrök 2022. augusztus 16-án 
elfogtak és előállítottak – írja a police.hu.

A férfit beismerte a bűncselekmény elkö-
vetését, szabadlábon védekezik.

A magyar kormány elítéli a Frankel Leó úti 
zsinagóga elleni antiszemita támadást

Forrás: origo.hu

2022. augusztus 16. „Elítéljük a Frankel 
Leó úti zsinagóga elleni antiszemita táma-
dást!” – írta Facebook oldalán Varga Ju-
dit. Az igazságügyi miniszter leszögezte: a 
magyar kormány zéró toleranciát hirdetett 
az antiszemitizmus valamennyi formája el-
len, az elkövetők ellen pedig a jog minden 
eszközével fel fogunk lépni, hogy Magyar-
ország a jövőben is a zsidó közösségek és 
a zsidó kultúra virágzó színtere lehessen, 
amely biztonságos otthont nyújt minden 
embernek vallástól függetlenül!

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
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Kétmillió forint pénzbüntetést kapott a 
szegedi fociklub

Forrás: szegedma.hu

2022. augusztus 16. Súlyos büntetést ka-
pott az MTK meccs után történtek miatt a 
Szeged-Csanád GA. A klub hivatalos oldala 
azt írja, hogy tanúk szerint szegedi fociult-
rák skandáltak gyűlöletkeltő kifejezést, ez 
alapján született a döntés a Magyar Lab-
darúgó Szövetségben. A mérkőzés lefújása 
után a stadiont elhagyó, annak közvetlen 
környezetében tartózkodó szegedi szurko-
lók részéről antiszemita, gyűlöletkeltő kife-
jezés hangzott el.

A Fegyelmi Bizottság döntése értelmében, 
az augusztus 1-jén lejátszott MTK Buda-
pest-Szeged Merkantil Bank Liga-mérkőzés-
sel kapcsolatban a Szegedet 2 millió forint 
pénzbüntetés megfizetésére kötelezik.

Szeged-Csanád GA elhatárolódik a tör-
téntektől és tudomásul veszi a Fegyelmi 
Bizottság döntését. Egyben megfontolják 
büntető feljelentés megtételét közösség el-
leni uszítás bűntett elkövetésére való felbuj-
tás gyanúja miatt.

DK: Aki náci, az náci
Forrás: index.hu

2022. augusztus 30. A Mi Hazánk par-
lamenti képviselői Horthy-szobrot fognak 
állítani kedden a Parlamentben a második 
bécsi döntés évfordulójának alkalmából – 
emlékeztet a Demokratikus Koalíció (DK) 
közleménye.

Kálmán Olga frakciószóvivő a közlemény-
ben nácinak nevezte a Mi Hazánk Mozgal-
mat. A DK álláspontja, hogy aki úgy gon-
dolkodik, mint egy náci, aki úgy érvel, mint 
egy náci, és aki nácibarát államfő előtt tisz-
teleg, és neki állít emléket, az maga is náci. 
Ezen nincs mit szépíteni vagy magyarázni.

A politikus hangsúlyozta, hogy „magán-
lakásában mindenki annak az eszmének 
hódol, aminek akar. A magyar Parlament 
egyetlen helyisége se magánterület. Ha a 
Parlament elnöke eltűri ezt a náci provoká-
ciót, akkor sok egyéb bűne mellett maga is a 
náci mocsok sárfoltját viseli mostantól. Ná-
ciknak nincs helyük a Parlamentben. Sem-
milyen tisztségben.”

Izraeli magyarországi nagykövetsége is 
tiltakozik az Országgyűlésben felavatott 
Horthy-szobor miatt

Forrás: akibic.hu

2022. augusztus 31. Izrael magyar- 
országi nagykövetsége a Facebookon közzé-
tett nyilatkozatban fejezte ki tiltakozását az 
Országgyűlés alelnökének dolgozószobájá-
ban felavatott Horthy-szobor miatt.

Azt írják: „Nehéz elképzelni, hogy a mo-
dern Magyarországon, Európa szívében 
még mindig vannak olyan politikai körök, 
amelyek egy olyan személy dicsőítésével 
vannak elfoglalva, aki több százezer magyar 
állampolgár, köztük a zsidó közösség több-
ségének embertelen szenvedéséért és halá-
láért is felelős. Az antiszemitizmusnak és 
az antiszemita eszméknek NINCS helyük, 
azok nem tolerálhatók.”
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A szegedi sportegyesületek örökre kitiltották 
lelátóikról az antiszemita szurkolókat

Forrás: m4sport.hu, nso.hu, tev.hu

2022. augusztus 5. Minden szegedi sport- 
egyesület örökre kitiltotta lelátóiról azokat 
a szurkolókat, akik antiszemita rigmuso-
kat skandáltak az NB2 nyitófordulójának 
hétfői mérkőzésén. A közvetlenül érintett  
SZCSGA mellett a Pick Szeged kézilab-
dacsapata, a Naturex SZTE Szedeák ko-
sárcsapata, a Szegedi Vízilabda Egyesület 
és a Zengő-Alöld Szegedi Teke Egylet ezt 
a Nemzeti Sportnak küldött közös közle-
ményben jelentette be.

Az MTK – Szeged rangadót a hazaiak 
nyerték, az MTK pedig rendőrségi feljelen-
tést tett a szegedi szurkolók egy csoportjá-
nak antiszemita viselkedése miatt.

A dokumentumban azt írják, hogy Sze-
ged életében különleges szerepet tölt be 
a sportélet, és büszkék a közösségre, amit 
együtt építenek, valamint arra, hogy hétről 
hétre együtt, egymásért küzdenek.

“Büszkék vagyunk Szegedre, büszkék va-
gyunk magyarságunkra, sikereinkre, a küz-
delmeinkre. Mindemellett pedig büszkén 
vállaljuk értékeinket. Közösségünk egymás 
segítésére, a közös erőfeszítésekre és az el-
fogadásra épült, abban a kirekesztésnek, a 
rasszizmusnak helye nincs. Közösen ítél-
jük el mindezek legcsekélyebb formáját és 
megnyilvánulását is – és közösen teszünk 
ellene.”

Az egyesületek minden segítséget megad-
nak a hatóságoknak a hasonló esetek felde-
rítéséhez, megelőzéséhez. “Közösségünket 
megvédjük, így a leghatározottabban lé-
pünk fel a kirekesztés, a rasszizmus, a meg-
bélyegzés bármilyen formája ellen, szank-
cióinkat pedig összehangolva hozzuk meg”  
– írták.

Az Ultras Szeged szurkolói csoport külön 
hangsúlyozta a sportszerű szurkolás fon-
tosságát és a Facebookon határolódtak el a 
„néhány látásból ismert szurkoló” viselke-
désétől.

„Szurkolótáborunk elítéli az antiszemi-
tizmus és rasszizmus mindennemű meg-
nyilvánulását, és elhatárolódik a hétfői, 
MTK elleni mérkőzés után, a stadionon 
kívül történt eseményektől. A közel kétszáz 
fős táborból néhány, általunk látásból is-
mert „szurkoló” viselkedett elítélendő mó-
don. Ahogy a múltban, úgy a jövőben is a 
sportszerű szurkolás hívei vagyunk és ma-
radunk” – írták a bejegyzésben.

Közleményben reagált a labdarúgó a Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia (SZCSGA) 
is, miután az MTK rendőrségi feljelentést 
tett szegedi szurkolók egy részének anti-
szemita viselkedése miatt a két csapat hétfő 
esti mérkőzését követően – számolt be az 
M4Sport.hu

A klub honlapján az eset rövid összefogla-
lásában az áll, hogy a hétfői találkozó után a 
Szeged-Csanád Grosics Akadémia szurko-
lóinak egy csoportja gyűlölködő rigmuso-
kat skandálva hagyta el a Hidegkuti Nándor 
Stadiont és környékét.

A szegedi közleményben azt írják, hogy 
elítélik az érintett szurkolók viselkedését és 
szankciókat helyeztek kilátásba:

„Klubunk elítéli az antiszemitizmus és 
rasszizmus mindennemű megnyilvánulá-
sát, és elhatárolódik a hétfői, MTK elleni 
mérkőzés után, a stadionon kívül történt 
eseményektől. Az ügyben tett feljelentéshez 
kapcsolódó eljáráshoz minden támogatást 
megadunk a hatóságoknak, és annak lezá-
rása után az érintett szurkolókkal szemben 
saját hatáskörben szankciókat hozunk.”

EGYÉB HÍREK
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A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 
tüntették ki az antiszemita megnyilvánulásairól 
elhíresült Siklósi Beatrixet

Forrás: szombat.org

2022. augusztus 20. Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter a Ma-
gyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést 
adta át Siklósi Beatrix újságírónak, a Kos-
suth Rádió csatornaigazgatójának az állam-
alapítás napja alkalmából.

Siklósi Beatrixnak a Kossuth Rádió élére 
való kinevezése ellen 2020 januárjában 21 
zsidó szervezet is tiltakozott azt a nyílt le-
velet aláírva, mely Siklósi felmentését kérte 
az MTVA vezérigazgatójától, Papp Dániel-
től. A nyílt levelet 1700-an küldték el a ve-
zérigazgató és Siklósi e-mail címére, majd 
végül 3500-an írták alá – idézi fel a Szombat 
folyóirat.

A nyílt levél emlékeztet, hogy Siklósi töb-
bek között az alábbi mondatokat osztotta 
meg közösségi oldalán:

„egy jó hír estére: nem csak a cigókra, 
gyermekeink holoagymosására is van még 
pénz”

„Jön Izrael!! Védd meg a hazát magyar!!”
„Több mint ezer ortodox zsidó érkezett a 

nyírségi faluba a világ minden részéről… és 
itt is maradnak…”

Siklósi korábban a szélsőjobboldali 
kuruc.info cikkeit is posztolta közösségi ol-
dalán, ahol Horthy Miklós születésnapjáról 
is megemlékezett.

2018-ban a Tett és Védelem Alapítvány 
(TEV) levélben fordult a Médiatanács tag-
jaihoz, hogy Siklósi akkori kinevezését 
új pozíciójába vizsgálják felül a korábban 
napvilágot látott szélsőséges kijelentései és 
tevékenysége okán. A TEV akkor úgy fo-
galmazott, hogy Siklósi Beatrix kinevezése 
szégyenfolt a nemzeti egységet szimbolizáló 
közszolgálati médium működésében, amely 
rombolja az intézmény jó hírét, és gátolja 
küldetésének teljesítését.



Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sor-
rendben mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményről a jelen-
tés melyik részében számoltunk be bővebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

7.

2.

10.

8.

Nácinak öltözött a budapesti MondoCon 
egyik résztvevôje

Yoram Hazony: Orbán Viktor nem 
antiszemita

“Zsidóbûnözés, igenis van zsidóbûnözés” 
– énekelték a szegedi focicsapat ultrái az 
MTK-stadion elôtt

Elôállította a rendôrség a Frankel zsinagóga 
falára horogkeresztet festô férfit

Antiszemita botrány a Szigeten: spanyol 
rapzenekar kérkedett az izraeli zászló 
elcsúfításával

A szegedi sportegyesületek örökre kitiltották 
lelátóikról az antiszemita szurkolókat

A magyar kormány elítéli a Frankel Leó úti 
zsinagóga elleni antiszemita támadást

Horogkeresztet festettek a Frankel zsinagóga 
falára

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével 
tüntették ki az antiszemita megnyilvánulásairól 
elhíresült Siklósi Beatrixet

DK: Aki náci, az náci

Elítélte a II. kerület polgármestere a Frankel 
zsinagóga meggyalázását

Köves Slomó: Brüsszelben támadnak 
zsidókra, nem Magyarországon

Kétmillió forint pénzbüntetést kapott a szegedi 
fociklub

Náci tetoválásokat viselô nô váltott ki 
megrökönyödést Csepelen

“Halál a zsidókra!” üzenetet hagyták a 
Frankel zsinagóga különterméhez vezetô 
liftben

augusztus 5.

augusztus 16.

augusztus 11.

augusztus 20.

augusztus 30.

augusztus 15.

augusztus 1.

augusztus 11.

augusztus 8.

augusztus 16.

augusztus 23.

augusztus 11.

augusztus 3.

augusztus 16.

augusztus 15.

4.

12.

14.

6.

3.

11.

5.

13.

15.

9.

Hivatalos és civil reakciók

Egyéb hírek

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Fenyegetés

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlôletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlôletbeszéd
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Közösségi hírek, reakciók 

További gyûlöletcselekmények

További gyûlöletcselekmények

Egyéb hírek



Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlôletbeszéd

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

16.

17.

Horthy-szobrot avatott a Mi Hazánk Dúró 
Dóra parlamenti dolgozószobájában

Két év után megnyílt a kôszegi zsinagóga

Antiszemita feliratokat festettek a III. kerületi 
ellenzéki jelölt választási plakátjaira

Izraeli magyarországi nagykövetsége is 
tiltakozik az Országgyűlésben felavatott 
Horthy-szobor miatt

Arra kéri Kövér Lászlót a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület, hogy távolíttassa el 
Horthy Miklós szobrát az Országgyûlés 
alelnökének irodájából

augusztus 31.

augusztus 31.

augusztus 30.

augusztus 31.

augusztus 30.

19.

18.

20. Hivatalos és civil reakciók
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Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 



K A P C S O L A T  É S  T Á M O G A T Á S

A Tett és Védelem Liga, mint európai szervezet helyi partnerekkel 
együttműködésben végzi munkáját. Magyarországi partnere a Tett és 
Védelem Alapítvány, amely zsidó szervezetek civil kezdeményezése és a 
zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább 
elharapódzó antiszemita jelenségek visszaszorításáért.
Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy an-
tiszemita inzultus ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt 
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén fogad az Alapítvány: 

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000
Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany

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

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