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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 júliusi  
monitoring-tevékenysége során öt anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított, 
ezeket rongálásként, gyűlöletbeszédként 
és fenyegetésként kategorizáltuk. Az első 
két esetben horogkeresztet karcoltak egy  
Móricz Zsigmond körtéri bérház liftjének 
falába, valamint gyűlöletcselekményre  
utaló falfestéseket jelentettek Budapestről. 

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 

A Gyűlöletbeszéd kategóriába két esetet 
soroltunk. Az első esetben a Velence ha-
tárában tartott szkinhedfesztiválon náci 
indulókat énekeltek és gázkamrákat emle-
gettek. A második esetben pedig Mazsihisz 
logóval ellátott uszító, antiszemita plakátok 
jelentek meg Budapesten.

A Blaha Lujza téri villamosmegállóban 
egy hangszóró a következő szöveget sugá-
rozta: ha Tomcat lenne a miniszterelnök, 
tele lenne minden „zsidó hullákkal és fal-
hoz csapkodott csecsemőkkel.” Az esetet 
fenyegetésként azonosítottuk. 

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. 

Júliusban egy további gyűlöletcselek-
ményt is regisztráltunk: Führert ábrázoló 
játékfigurát árulnak egy magyar webáru-
házban. 

Alapítványunk ebben a hónapban nem kez-
deményezett új eljárást, és korábbi eljárása-
inkkal 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.
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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. JÚLIUS

R O N G Á L Á S

Gyűlöletcselekményre utaló falfestéseket 
jelentettek Budapestről

Forrás: tev.hu

2022. július 5. Az elmúlt napokban két 
bejelentés érkezett a TEV forró drótjára, 
amelyek szerint horogkeresztet festettek a 
Bét Menachem Héber-Magyar Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola, Óvoda, Bölcső-
de épületére, illetve az Erzsébet híd budai 

h íd f őjének 
t a l a p z a t á -
ra rajzoltak 
egy Dávid- 
csillagot.

A Tett és 
Védelem Alapítvány mindkét esetben felje-
lentést tett, valamint értesítette a híd üze-
meltetéséért felelős Budapest Közút Zrt-t 
a gyűlöletre való uszításra alkalmas festé-
sek eltávolítására. A rendőrségi vizsgálat a 
térfigyelő kamerák felvételeinek begyűjté-
sével kezdődik.

Horogkeresztet karcoltak egy Móricz 
Zsigmond körtéri bérház liftjének falába

Forrás: tev.hu

2022. július 19. Bejelentés érkezett a Tett 
és Védelem Alapítványhoz, miszerint 
horogkeresztet karcoltak egy buda-
pesti bérház frissen lefestett liftjének 
falába. A Móricz Zsigmond körtéri in-
gatlan bejáratánál ugyan van kamera, 
de az a lakók szerint nem alkalmas az 
elkövető azonosítására, így nem tettek 
feljelentést.

A gyalázatos emlékű falfirkának 
ugyanakkor “elmaszatolódott” nyoma 

maradt a lépcsőházban, a bejelentő szerint 
a lakók próbálták eltávolítani a borzalmas 
emlékű antiszemita szimbólumot.

F E N Y E G E T É S

Ha Tomcat lenne a miniszterelnök, tele 
lenne minden „zsidó hullákkal és falhoz 
csapkodott csecsemőkkel” – bömbölte egy 
hangszóró a Blaha Lujza téri 
villamosmegállóban

Forrás: telex.hu

2022. július 11. Ha Tomcat 
lenne a miniszterelnök, tele len-
ne minden „zsidó hullákkal és 
falhoz csapkodott csecsemőkkel” 
– bömbölte egy hangszóró a Blaha Lujza 
téri villamosmegállóban

Egy Telex olvasó jelezte, hogy a a Blaha 
Lujza téri villamosmegállóban az egyik 
reklámtábla fölötti hangszóróból furcsa fel-
vételek hallhatók. A Telex is kiment a hely-
színre, és a Nyugati pályaudvar irányába 
közlekedő villamos megállójában valóban 
ott volt egy fekete hangszóró, amiből nagy 
hangerővel szóltak egyelőre beazonosítat-
lan hátterű, főként zsidózós szövegek.

A BKV–BKK emberei már a helyszínen 
tartózkodtak, és azt mondták, nem hozzájuk 
tartozik a hangszóró. A felvételek többnyire 
akkor szóltak, amikor begördült egy villa-
mos, és szálltak le róla az emberek.

A Telex szerint kétféle szöveg ismétlődött. 
A rövidebb felvételen volt arról esett szó, 
mi lenne, ha Tomcat, az utóbbi időben újra 
aktív radikális aktivista lenne a miniszterel-
nök, amire az a válasz érkezett, hogy akkor 
tele lenne minden „zsidó hullákkal és fal-
hoz csapkodott csecsemőkkel”, a „más vé-
leményűeket” pedig „karóba húznák fekete 
ruhás halálbrigádok”. A másik felvételen 
pedig valaki arról beszélt, hogy a rendőr-
ségi és ügyészségi vezetők között többen is 
zsidók.

Az ügyben vizsgálatot indított a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság.

Forrás: tev.hu

Forrás: tev.hu

Forrás: tev.hu



11

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

Náci indulóktól zengett a velencei határ, a 
rendőrség vizsgálatot indított

Forrás: 24.hu, tev.hu

2022. július 5. Július 1-jén és 2-án tartot-
ták a 8. Rockstrand fesztivált Velence-Ófa-
luban, a Drótszamár Kemping területén. A 
fesztiválról kiszűrődő rasszista, náci szöve-
gek komoly felháborodást váltottak ki a helyi 
lakosság és a nyaralók körében, többen fel-
jelentést is tettek a helyi önkormányzatnál.

Az önkormányzat a Facebookon tett közzé 
egy bejegyzést a történtekkel kapcsolatban:

“Az elmúlt hétvégén lezajlott zenei feszti-
válon elfogadhatatlan, gyűlöletkeltő, közös-
ség ellen uszító szövegek hangzottak el, ame-
lyek Velence számos, a fesztivál helyszínétől 
akár több kilométerre elhelyezkedő pontján 
világosan hallhatók voltak. Ezeket a meg-
nyilvánulásokat Velence Város Önkormány-
zata a leghatározottabban elítéli és elutasít-
ja. Saját kezelésében lévő területen bármely 
szervezőnek jogában áll törvénybe nem üt-
köző rendezvényt tartani Velencén. Az azon-
ban jogos felháborodást kelt, ha rasszista, 
náci szövegeket lehet hallani városunkban. 
Hazánkban a gyűlöletbeszédet mint nagy 
nyilvánosság ellen elkövetett közösség elleni 
uszítást a Büntető törvénykönyv (Btk. 332. 
§.b) bünteti.”

Arról is írnak, hogy a fesztivál szervezői ta-
vasszal kértek az egész nyári szezonra zajha-
tárérték-megállapítást az önkormányzattól, 
ám rendezvénytartási engedélyt nem igé-
nyeltek, a kérelemhez programot nem csa-
toltak. A 24.hu megkereste a polgármestert 
a rendezvénnyel kapcsolatban, de Gerhard 
Ákos nem akart nyilatkozni. Az Facebook 
bejegyzéshez számos komment érkezett, né-
hányra válaszolt is az önkormányzat.

“NEM a szórakozásról és NEM a zenéről 
vagy a magyar zenéről szólt a közlemény, 
HANEM arról, hogy elfogadhatatlan, hogy 
náci indulók szóljanak egész Velencén jól 
hallhatóan, és egyes népcsoportokra vonat-
kozó gyűlölködő kijelentések hangozzanak 
el” – írták.

A Google Térképen a következő véleményt 
írták a Drótszamár Kemping adatlapjához:

“Évek óta járunk ide, de amikor az 5 éves 
gyerekemmel, délután 6-kor üvöltő “zenét” 
(koncertet) kell hallgatnunk ilyen szövegek-
kel: “takarodj a nagyanyád mellé a gázkam-
rába” – és ez nem a legdurvább volt – az azért 
kiveri a biztosítékot. Régen családbarát volt 
a hely, ez sajnos a múlté. Nem biztos hogy 
visszatérünk.”

Egy június végi interjúban Sziva Balázs, 
a rendezvény szervezője úgy fogalmazott, 
hogy “ez egy 100%-ig szubkulturális fesz-
tivál. Csak olyan zenekarokat hívunk meg, 
amelyek kötődnek a nemzeti rock/skinhead/
hooligan rock vonalhoz. Zeneileg ez elég 
szerteágazó, mert a hazai kopasz zenekarok 
stílusa mára már a magyar népzenei eleme-
ket felvonultató nemzeti rocktól, a tipikus oi! 
zenén keresztül, a hardcore-punk-on át egé-
szen a thrash és death metalig terjed.”

A Romantikus Erőszak nemzeti rocke-
gyüttes frontembere, a Hungarica éneke-
se, a Hadak Útja hanglemezkiadó alapítója 
és Ferencváros drukker, az Aryan Greens 
szurkolói csoport tagja arról is beszélt a ri-
csandgreen.hu-nak, hogy a zenekarok mon-
danivalója, a szövegekben lévő társadalom- 
kritika intenzitása is eltérő.

“Viszont épp eleget cenzúráztak és rekesz-
tettek ki életemben ahhoz, hogy a saját rock-
fesztiválunkon ilyen ne legyen!” – mondta. A 
rendezvény Facebook oldala már nem elér-
hető. A Fejér megyei rendőrség vizsgálja az 
eset körülményeit.
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A szkinhedfesztiválként meghirdetett 
rendezvényen olyan sokatmondó nevű ze-
nekarok léptek fel, mint a Fehér Törvény, a 
Tar Had, a Kitörés, a Nemzeti Front, a Ra-
dical Hungary, az RPG, a Romer vagy az Oi-
KOR. Az együttesek dalszövegei katona- és 
háborúnosztalgiára, a szkinhed-életforma 
népszerűsítésére épülnek. A fellépők közül 
többen szerepelnek a Facebook tiltólistáján, 
mint olyan zenekarok, amelyek gyűlölet-
beszéddel, terrorizmussal, erőszakos meg-
mozdulásokkal és más bűncselekménnyel  
hozhatók összefüggésbe.

Mazsihisz logóval ellátott uszító, antiszemita 
plakátok jelentek meg Budapesten

Forrás: mazsihisz.hu

2022. július 28. „Csak két faj van, zsidó és 
gój” – olvasható azo-
kon a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek 
Szövetsége (Mazsi-
hisz) logójával meg-
jelent, uszító és anti-
szemita plakátokon, 
amelyek Budapest 
több pontján tűntek fel.

A Szövetség sajtóközleményben jelezte, 
hogy a provokatív plakátokhoz semmilyen 
közük sincs, nem a Mazsihisz megrendelé-
sére, nem a Mazsihisz tudtával készültek és 
nem a Mazsihisz által kerültek ki az utcákra.

A szervezet teljes egészében elhatárolódik 
azok tartalmától és megteszi a szükséges 
jogi lépéseket a provokatív plakátok eltávo-
lítása és a készítőik megtalálása érdekében.

Forrás: mazsihisz.hu
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Forrás: egyediajandekmindenkinek.hu

TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

Novák Előd: „Elég volt a vég nélküli 
holokauszt-kárpótlásokból!”

Forrás: akibic.hu

2022. július 4. A Mi Hazánk országgyű-
lési képviselője kivette volna a költségvetés-
ből a holokauszttúlélőknek járó kárpótlás 
emelését.

„Hihetetlen, de az 1947-es Párizsi Bé-
keszerződésből eredő holokauszt-kártérítés 
még mindig költségvetési tétel, sőt emelése 
került a törvényjavaslatba, miután három 
éve a Mazsihisz elindította a holokauszttúl-
élők második generációjának támogatási 
programját is” – írja közleményében Novák 
Előd. A dokumentumot a Kibic Magazin 
szemlézte.

A szélsőjobboldali párt elnöke a jövő évi 
költségvetési törvényjavaslathoz nyújtott be 
módosító indítványt, amelyben a kárpótlás 
emelésének mellőzősét javasolja. Indok-
lása szerint: „Elég volt a vég nélküli holo-
kauszt-kárpótlásokból! Mivel a holokauszt 
számainak vizsgálatát abszurd módon a 
Btk. tiltja, ezért nem korrekt a költségvetési 
törvény részévé tenni.”

A módosító javaslatának megvitatása nem 
került napirendre, mivel azt Kövér László 
visszautasította. A házelnök Novák egy má-
sik, roma ügyekkel kapcsolatos támogatá-
sok visszavonását szorgalmazó indítványá-
val is hasonlóképpen járt el.

Führert ábrázoló játékfigurát árulnak egy 
magyar webáruházban

Forrás: tev.hu

2022. július 31. Bejelentés érkezett Ala-
pítványunkhoz, miszerint akciós áron hir-
det Führert ábrázoló, lego-kompatibilis 
figurát egy magyar webáruház. Horogke-
resztes karszalagot ugyan nem visel a 
játékbábu, ám a birodalmi sas, vaske-
reszt, kefebajusz egyértelműen a náci 
diktátort idézi.

A Führer figura 1.990 forint he-
lyett 1.590 forintért szerezhető be. A 
Tett és Védelem Alapítvány jelezte a 
szolgáltató felé a termék értékesítésé-
vel kapcsolatosan felmerülő hatályos 
törvényi rendelkezések érintettségét.

Nem az első eset, hogy hitleres 
játékfigurát értékesít egy magyar on-
line áruház. 2021 novemberében a Blikk 
adott hírt arról, hogy fillérekért lehet 
náci tiszteket, sőt magát Adolf Hitlert 
ábrázoló minifigurához jutni egy ma-
gyar hirdetőoldalon. A jogszabályok mi-
att az eladók nem merik kiírni, valójá-
ban mit árulnak, de a vásárlók pontosan 
tudják, hogyan kell ezeket megkeresni  
– derül ki a cikkből.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Heisler András: A holokauszt tragédiája 
derékba törte a zsidó közösség fejlődését

Forrás: mazsihisz.hu

2022. június 5. A szombathelyi zsidóság 
deportálásának 78. évfordulóján a városból 
1944 júliusában elhurcolt és a munkaszol-
gálatban elhunyt ártatlan zsidó polgárokra 
emlékezett a Mazsihisz vasárnap a Batthyá-
ny téren.

Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó 
Hitközség tiszteletbeli elnöke leírhatat-
lan, örök bánatnak nevezte a magyar ál-
lampolgárságú zsidók százezreinek megy-
gyilkolását, ami Szombathely lakosságát is  
megcsonkította.

Schőner Alfréd főrabbi és Fekete László 
főkántor vezetésével gyászszertartás követ-
kezett. A főrabbi a zsidóság életét irányító 
szabályok közül a legfontosabbat többször 
is kiemelte: őrizni a hagyományt és emlé-
kezni.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke em-
lékeztetett: 1944 júniusától a magyar ha-
tóságok tevőleges közreműködésével hat 
hét alatt 430 ezer embert deportáltak 
Auschwitzba – ők a sír nélküliek.
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Gyöngyösi Mártont választották a Jobbik 
elnökévé

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. július 2. Fölényesen legyőzte kihí-
vóját Gyöngyösi Márton a Jobbik tisztújí-
tó kongresszusán Budapesten. Gyöngyösi 
Márton 153, míg Földi István csupán 65 sza-
vazatot kapott – írja a Magyar Nemzet.

Korábban az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség és a Magyarhoni Zsidó 
Imaegylet vezetői is aggodalmuknak adtak 
hangot amiatt, hogy a korábban a zsidók 
listázását szorgalmazó Gyöngyösi neve fel-
merült elnökjelöltként.

A Jobbik parlamenti képviselője még 
2012-ben azt mondta az Országházban, itt 
lenne az ideje annak, „hogy felmérjük azt, 
hogy az itt élő, és különösen a magyar Or-
szággyűlésben és a magyar kormányban 
hány olyan zsidó származású ember van, 
aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot 
jelent Magyarország számára. Úgy gondo-
lom, hogy adósai egy ilyen felméréssel Ma-
gyarországnak.”

A jobbikos képviselő nyilatkozatát egyéb-
ként még Budapest főpolgármestere, Kará-
csony Gergely is megvédte, aki szerint nem 
nácizmus a zsidó származású képviselők 
listázása.

Róna Tamás főrabbi: Erkölcsileg 
vállalhatatlan Gyöngyösi Márton Jobbik-
elnöksége

Forrás: mandiner.hu

2022. július 4. Nem volt olyan régen 
Gyöngyösi Márton hírhedt, a zsidók listázá-
sát felvető botránya – nyilatkozta a Mandi-
nernek Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni 
Zsidó Imaegylet (Zsima) alapítója. Szerinte 
a huszadik század tragédiái tükrében az 
egész zsidó világ felkapta a fejét Gyöngyösi 
felháborító mondataira.

„Amikor egy párt ma a demokráciát jel-
képező parlamentben képes megválasztani 
egy olyan embert vezetőnek, aki nemrég 
még listázni akarta a zsidóságot, alig hetven 
évvel a holokauszt után, nehéz szóhoz jutni. 

Ennek ugyanis nem lenne szabad megtör-
ténnie, ez erkölcsileg egész egyszerűen vál-
lalhatatlan” – fogalmazott a Zsima elnöke.

Gyöngyösi szerint ma már csak a „pártsaj-
tó” foglalkozik ezzel az üggyel, ő egyébként 
Európa-párti, értékelvű, önazonos, a saját 
elveit felvállaló Jobbikot ígér, hangsúlyoz-
va, hogy a „magyar emberek problémáira 
és a nemzeti sorskérdésekre reagálva kíván-
nak kiutat kínálni napjaink problémáiból”.

Róna Tamás a Mandinernek elmondta: 
mély sebeket szakított fel és komoly fájdal-
mat okozott akkor Gyöngyösi botrányos ki-
jelentése. A főrabbi hozzátette, az idei vá-
lasztási kampány során komoly félelemmel 
és aggodalommal konstatálták, hogy olyan 
szövetség született politikai alapon, amit 
korábban elképzelhetetlennek tartottak: 
egy antiszemita irányvonalú párttal fogott 
össze a baloldal.

A Zsima szerint a Jobbik a mai napig an-
tiszemita, rasszista kommunikációt hordoz-
hat, ezért továbbra is elfogadhatatlan. Ezért 
újra és újra hitet kell tenni amellett, hogy 
senkit sem szabad kirekeszteni a társada-
lomból.

TEV-főtitkár: A Jobbik akkor teljesíti be 
politikai küldetését, ha bejelenti megszűnését, 
és feloszlatja önmagát

Forrás: mandiner.hu

2022. július 4. A Jobbik neve végérvé-
nyesen összeforrt a rasszizmussal, zsidó- és 
cigányellenességgel, melyet az elmúlt évek 
látszólagos mérséklődése sem volt képes 
megmásítani – reagált a Mandiner megke-
resésére Szalai Kálmán. A Tett és Véde-
lem Alapítvány (TEV) titkára Gyöngyösi 
Márton Jobbik elnökké választása kapcsán 
elmondta: a párt választásra összetákolt 
politikai szövetségkötése azokkal, akik ko-
rábban a leghangosabb elítélői és ellenzői 
voltak a Jobbik kirekesztő politikájának, ki-
zárólag a politikai haszonszerzést szolgálta. 
Erről a választók egyértelműen elmondták 
a véleményüket: „egyharmadra zsugorítot-
ták ezen politika erők szereplőinek parla-
menti jelenlétét.”

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK



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

. 
J

Ú
L

IU
S

Szalai hozzátette, Gyöngyösi személye, 
akinek a kijelentésével kapcsolatos bocsá-
natkérése inkább maszatolásnak volt csak 
nevezhető, a Jobbik régi idők zsákutcás po-
litikájának visszatérését vetíti előre, ezért a 
TEV álláspontja mit sem változott: a Jobbik 
akkor teljesíti be politikai küldetését, ha be-
jelenti megszűnését, és feloszlatja önmagát!

Köves Slomó: Sosem tartoztunk azok közé, 
akik elhitték, hogy a Jobbik megváltozott

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. július 6. Az EMIH vezető rabbija a 
Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy véleke-
dett, most minden pártnak lehetősége van 
újragondolni a szövetségi politikáját.

„Sosem tartoztunk azok közé, akik elhit-
ték, hogy a Jobbik megváltozott. A Jobbik 
név maga olyan folytonosságot fejez ki a 
párt történetének nyíltan rasszista és an-
tiszemita megnyilvánulásokban gazdag 
éveivel, ami hitelteleníti a párt utóbbi idő-
ben vitt mérsékelt irányvonalát. Ezt az ál-
láspontot támasztja alá Gyöngyösi Márton 
elnökké választása is. Most minden pártnak 
lehetősége van újragondolni a szövetségi 
politikáját, és bízunk benne, hogy ezt a ma-
gyar belpolitika legfontosabb szereplői meg 
is teszik, és a továbbiakban nem működ-
nek együtt a Jobbikkal – nyilatkozta Köves 
Slomó, az EMIH–Magyar Zsidó Szövetség 
vezető rabbija  azzal kapcsolatban, hogy a 
korábban zsidók listázására javaslatot tevő 
Gyöngyösi Márton lett a Jobbik elnöke a 
hétvégén.

Magyar Nemzet: A baloldal nem kommentálja 
a Jobbik zsidózó elnökének megválasztását

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. július 6. A lap írásban fordult a DK, 
a Párbeszéd, valamint az MSZP sajtóosztá-
lyához, hogy megtudja, miért nem tiltakoz-
nak Gyöngyösi Márton elnöksége ellen, de 
lapzártáig nem kaptak választ egyik párttól 
sem.

Sikeres volt a Zsidó Világkongresszus 
igazgatói ülése Budapesten

Forrás: mazsihisz.hu

2022. július 7. Negyvennyolc ország he-
lyi zsidó szervezetének ügyvezető igazgatója 
gyűlt össze a Rumbach Sebestyén utcai zsi-
nagógában, hogy átbeszéljék a közösségek 
és a Zsidó Világkongresszus (WJC – World 
Jewish Congress) előtt álló legfontosabb 
ügyeket. A magyar közösséget a WJC ma-
gyar tagszervezete, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) képvi-
selte, az ülésen Dr. Kunos Péter, a szövetség 
ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt – 
írja a Mazsihisz.

A tagországok legnagyobb zsidó szerveze-
teit képviselő operatív igazgatók a szervezet 
előtt álló legnagyobb feladatokat tekintet-
ték át, így például az Ukrajna elleni orosz 
agresszió hatásairól, illetve az antiszemitiz-
mus és a szélsőségesség megjelenési formá-
it és az ellenük való hatékony védekezésről 
volt szó a tanácskozáson.

Dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető 
igazgatója kiemelte: a magyar zsidó közös-
ség biztonságban él, a magyar kormány 
zéró toleranciát hirdetett az antiszemi-
tizmus ellen, és hatályban van egy olyan 
törvény is, amely szankcionálja a gyűlölet-
beszédet, a holokauszt tagadását és relativi-
zálását. Ugyanakkor aggasztónak nevezte, 
hogy az újjáéledő antiszemitizmus egyik 
következményeként az idei választáson egy 
szélsőjobboldali párt is bejutott a magyar 
parlamentbe.

A rendezvényen felszólalt Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes is, aki kijelentette: 
Magyarország és Izrael barátsága evidencia, 
ennek jegyében Magyarország az Európai 
Unióban rendre megvétózza az Izraelt elí-
télni szándékozó nyilatkozatokat. Semjén 
Zsolt beszédében azt is bejelentette: a kor-
mány anyagilag támogatni fogja a miskolci 
zsidó rituális fürdő (mikve) felújítását.

A Vigadóban tartott díszvacsorán Heisler 
András, a Mazsihisz elnöke, a WJC alelnö-
ke köszöntötte a vendégeket. Elmondta: öt 



17

magyar zsidó szervezet a WJC támogatásá-
val az elmúlt hónapokban komoly segítséget 
nyújtott az ukrajnai háború elől menekü-
lőknek.

Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium biztonságpolitikáért felelős 
államtitkára arról beszélt, hogy ugyan van-
nak ellentétek a magyar zsidó szervezetek 
között, ám a magyar kormány kiegyensú-
lyozottan áll hozzá ezekhez az ügyekhez, és 
a vitás kérdéseket nem kívánja a zsidó szer-
vezetek helyett megoldani. Sztáray szerint a 
jövőben arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy 
a magyar kormány a magyar zsidó közössé-
gekkel minél gyümölcsözőbb együttműkö-
dést valósítson meg.

Maram Stern, a Zsidó Világkongresz-
szus ügyvezető alelnöke köszöntőjében ki-
emelte: nagy öröm a csodálatos Rumbach 
zsinagógában tanácskozni, amely a magyar 
kormány segítségével újulhatott meg és nyi-
totta meg kapuit 2021 nyarán.

Mazsihisz: Továbbra is elfogadhatatlanok a 
Jobbik új elnökének zsidóellenes kijelentései

Forrás: mazsihisz.hu

2022. július 7. „A Mazsihisznek nem fel-
adata pártok tisztújításaival foglalkozni, de 
Gyöngyösi Márton és társai korábbi zsi-
dóellenes kijelentéseit továbbra is elfogad-
hatatlannak tartjuk” – reagált a Mandiner 
megkeresésére a szervezet. Megjegyezték: a 
parlamenti választásokat megelőzően már 
többször egyértelművé tették, hogy a Job-
bikkal semmiféle kapcsolatot nem kívánnak 
ápolni, ezen álláspontjukat ma is tartják.

Nyomozást indított a BRFK a zsidózó 
felvételeket sugárzó Blaha Lujza téri hangszóró 
ügyében

Forrás: telex.hu

2022. július 12. A Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság nyomozást rendelt el isme-
retlen tettes ellen információs rendszer 
vagy adat megsértése vétség gyanúja miatt.  

Az eljárás szakértők bevonásával folyik – vá-
laszolta a BRFK a Telex megkeresésére. A 
lap korábban arról számolt be, hogy a bu-
dapesti Blaha Lujza téren, a Nyugati pálya-
udvar irányába közlekedő villamos megál-
lójában egy reklámfelülethez tartozó fekete 
hangszóróból elég nagy hangerővel szóltak 
egyelőre beazonosítatlan hátterű, főként 
zsidózós szövegek.

Köves Slomó: Orbán Viktor nélkül nem 
tartana itt a zsidó közösség

Forrás: index.hu

2022. július 13. Az EMIH főrabbija sze-
rint óriási eredmény, hogy lassan Magyar-
ország az egyetlen hely Európában, ahol 
nem kell mindennapos túlélési stratégia, ha 
zsidóként akar élni valaki. „Ezt értékelnünk 
kell, és ebben nagy szerepe van a kormány-
zat mostani politikájának és a zsidó közös-
ségekkel való aktív együttműködésnek. Azt 
hiszem, itt külön ki kell emelnem a Tett és 
Védelem Alapítvány lassan egy évtizedes 
szakmai tevékenységét” – nyilatkozta az In-
dexnek adott interjúban Köves Slomó.

„Ha azt nézzük, hogy a zsidók milyen 
mértékben tapasztalnak antiszemita inci-
denseket Magyarországon, azt látjuk, hogy 
a mértékeket nem lehet összehasonlítani, 
hiszen ezreléke itt ez a szám annak, mint 
mondjuk Franciaországban” – mondta.

Orbán Viktorról szólva megjegyezte, nem 
az a jellemző, hogy napi kapcsolatban van-
nak, de nem lehetek elégedetlen azzal a ki-
emelt figyelemmel, amit a miniszterelnök 
és a környezete részéről élvez. Szerinte ez 
csak másodsorban szól a személyének, első-
sorban annak a közösségnek és azoknak az 
értékeknek, amelyeket képvisel.

„Egész biztos, hogy a kormányfő és a kor-
mányzat nyitottsága és támogatása nélkül a 
vallási élet, az oktatás, a közösségi élet te-
rületén sokkal kevesebb lehetőség adódna 
az újjáéledő magyar zsidó közösségnek” – 
fogalmazott. A rabbi arról is beszélt, hogy 
a 2010-es évek elején volt egyfajta irány a 
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Fidesz részéről, hogy változtasson azon a 
gyakran reflexió nélküli, egyoldalú törté-
nelemszemléleten, amelynek képviseletét – 
még a kádári hagyományokat hordozva – a 
napi politika alakításába is becsatornázta az 
úgynevezett „haladó értelmiség”.

„Egy olyan országban, ahol – a zsidóság 
történelmi szerepéből adódóan is – egy 
rabbi jelentős közéleti figyelmet kaphat, 
ott kötelességem ezt lehetőségként kihasz-
nálni abból a célból, hogy a zsidó vallás 
mély, a mai napig is releváns tanításainak 
hangot adjak, hogy a gazdag zsidó kultúra 
univerzális értékeire felhívjam a figyelmet”  
– jegyezte meg Köves Slomó.

Mégis vizsgálnia kell a rendőrségnek a 2021-es 
Pride-on bemutatott náci karlendítést

Forrás: hirklikk.hu

2022. július 15. Döntött az ügyész-
ség, vizsgálnia kell a rendőrségnek a náci 
karlendítést a 2021es Pride-on.  Homofób 
skandálások és náci karlendítés miatt tett a 
Háttér Társaság feljelentést a 2021-es Pride 
felvonulás ellentüntetőinek magatartása 
miatt. A rendőrség lesöpörte a feljelentést, 
de az ügyészség helyt adott panaszuknak, és 
a rendőrséget újbóli kivizsgálásra utasította 
– írja a Hírklikk.

A 2021-es Pride felvonulás résztvevőit 
egy csoport feketébe öltözött ellentüntető 
várta a Fővám térnél kihelyezett kordonok 
mögött. „Takarodjatok, mocskos buzik!” 
skandálták, volt köztük, aki eközben náci 
karlendítést is tett, ahogyan több hírportál 
is rögzítette. Az esetről a Tett és Védelem 
Alapítvány is beszámolt.

A közhiedelemmel ellentétben, a kö-
zösség tagja elleni erőszak, azaz a gyűlö-
let-bűncselekmény megvalósulásához nem 
szükséges, hogy az elkövetők az áldozatot 
fizikailag bántalmazzák, elég, ha az adott 
cselekmény alkalmas arra, hogy az áldoza-
tokban riadalmat keltsen. Az ellentüntetők 
kinézete, a homofób bekiabálások és a náci 
karlendítés együttesen pedig igenis alkal-
mas erre – jegyzi meg a lap.

A felvonulást szervező Budapest Pride 
jelzése alapján ezért a Háttér Társaság Jog-
segélyszolgálata feljelentést tett közösség 
tagja elleni erőszak miatt. A rendőrség 
azonban a feljelentésben foglaltakat figyel-
men kívül hagyva arra a következtetésre ju-
tott, hogy az ellentüntetők nem követtek el 
bűncselekményt.

A téves értelmezés miatt a Háttér Tár-
saság az ügyészséghez fordult, amely helyt 
adott a panasznak, és megerősítette, hogy 
a rendőrség törvénysértően utasította el a 
feljelentést.

Önfeloszlatást javasolt a Jobbiknak a Tett és 
Védelem Alapítvány főtitkára

Forrás: magyarhirlap.hu

2022. július 22. Újabb zsidó szerve-
zet adott hangot félelmének amiatt, hogy 
Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai par-
lamenti képviselője is benevezett a július 
2-án esedékes tisztújításra, amelyen új el-
nököt választ a Jobbik kongresszusa. Sza-
lai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány 
titkára kedden a Kossuth rádióban beszélt 
arról, hogy a zsidó közösség tagjai nagyon 
nagy aggodalommal figyelik, hogy egy ilyen 
ember lehet egy parlamenti párt vezetője. 
Gyöngyösi 2012-es parlamenti felszólalá-
sában a zsidó származású képviselők listá-
zására tett javaslatot, amely Szalai szerint 
a legsúlyosabb antiszemita megszólalás 
volt egy magyar parlamenti képviselőtől   
– írja a Magyar Hírlap.

„Egy olyan pártnak, amely rasszizmus-
ban és antiszemitizmusban fogant, nem 
kellene már léteznie. Legjobban akkor tel-
jesíti be a küldetését, ha feloszlatja önmagát 
– fogalmazott Szalai Kálmán. Hozzátette: a 
Jobbik jelenlegi EP-képviselője tíz évvel az 
ominózus felszólalása után visszatér ahhoz 
a szellemi kútfőhöz, amelynek tagjaként azt 
a „dicső” nyilatkozatot megtette. Ráadásul 
azóta nem volt benne annyi karakánság, 
hogy kiálljon, és azt mondja, tévedtem, 
rosszat mondtam, helyette a maszatolást vá-
lasztotta.
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A Tett és Védelem Alapítvány titkára 
úgy vélekedett, hiába fogott össze a Jobbik 
Gyurcsány Ferenccel, ez a párt ugyanaz a 
párt, amelyik annak idején cigányozott, zsi-
dózott, Magyar Gárdát hozott létre, masí-

rozott, fenyegette az embereket az utcán. 
Kiemelte, a 2022-es választás előtt ren-
geteg olyan párt volt, amelyik önmagát 
szembeköpve, politikai haszonszerzésből  
együttműködött a Jobbikkal.

Volner János: nem véletlen elszólás volt 
Gyöngyösi Márton „zsidólistázós” kijelentése

Forrás: hirtv.hu, metropol.hu

2022. július 6. Volner János, a Jobbik 
2010 és 2018 közötti országgyűlési képvi-
selője is reagált a Jobbik frissen megvá-
lasztott elnökének a zsidókat listázására 
felszólító, tíz évvel ezelőtti parlamenti fel-
szólalására. A politikus a Hír Tv-ben azt 
mondta, hogy Gyöngyösi Márton hiába ál-
lítja utólag, hogy azonnal bocsánatot kért, 
mivel országos körútra indult, ahol Izraellel 
és a holokauszttal kapcsolatos antiszemita 
nézeteit népszerűsítette.

„Megtörtént ez a zsidólistázós kijelenté-
se, és utána elment egy országjárásra, ahol 
akár a holokausztról, akár a zsidóságról, 
akár Izrael világpolitikában betöltött szere-
péről a saját felfogásában antiszemita néze-
teket hangoztatva folyamatosan kommuni-
kált” – idézte fel az egykori párttárs.

Hozzátette: egy kifejezetten olyan kam-
pánykörút volt, amikor ő az ilyen nézeteit 
meg akarta ismertetni az ország közvélemé-
nyével. Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy 
volt egy véletlen elszólás, ő erre egy egész 
kampánykörutat szervezett a későbbiek  
folyamán” – idézte fel Volner.

Pörzse Sándor nyelvbotlásnak nevezte 
Gyöngyösi Márton zsidólistázását

Forrás: hirado.hu

2022. július 9. Pörzse Sándor, a Jobbik 
volt országgyűlési képviselője a Magyar 
Hang Kötöttfogás című műsorában azt 
mondta, hogy Gyöngyösi Márton jelenlegi 
Jobbik-elnök 2012-es parlamenti felszólalá-
sa, mely szerint a zsidó származású képvi-
selőket listázni kellene, pusztán nyelvbotlás 
volt.

Pörzse szerint a 2018-ban bő egymilliós 
Jobbik-tábor most talán arra számít, hogy 
a párt visszatér az eredeti útra. Ennek kap-
csán Konok Péter történész, a műsor egyik 
beszélgetőpartnere visszakérdezett, hogy 
Pörzse a zsidólistázásra gondol-e.

„Ott ültem: nyelvbotlás volt. Ez tiszta 
nyelvbotlás volt. Úgy hangzott el, hogy a 
kettős állampolgárságú parlamenti képvi-
selőknek hozzuk nyilvánosságra a nevét, 
mert konkrétan az MSZP-ben rengetegen 
voltak izraeliek. És rácsöngetett, azt hiszem 
a Jakab volt az elnök, rácsöngetett, és za-
varba jött – egyébként is egy olyan feladatot 
mondott, amit nem ő talált ki, csak rászig-
nózta a Jobbik – és akkor mondott izraeli 
helyett zsidót” – felelte Pörzse Sándor.

EGYÉB HÍREK
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SzegedMa: Mégsem szakított a szélsőséges náci 
ideológiával Komjáti Zoltán?

Forrás: hirado.hu

2022. július 9. Újabb szélsőjobboldali 
szimbólumra erőteljesen hasonlító véletlen 
egybeesésre hívta fel a figyelmet a jobbikos 
dorozsmai jelölttel kapcsolatban a Szeged-
Ma. „Volt már Hitlert éltetés Facebookon, 
volt már élettér elmélet hirdetése is, de most 
egy új náci ideológiához erősen utalható je-
let is találtunk Komjáti körül” – írják.

A lap szerint erős jóindulat-
tal véletlennek is nevezhető a 
Tóth Péter ügyvezető alatt tevé-
kenykedő cég ügyét, ahol jobbi-
kos párttársa, Komjáti Zoltán a 
stratégiai igazgató, ugyanis az 
Alapos Munka Felsőfokon Kft.  

elnevezésű vállalkozás monogramja 
ugyanaz, ami áll a Hitler által létrehozott 
auschwitzi haláltábor kapuján.

„Az AMF (Alapos Munka Felsőfokon) 
csak véletlenül egyezik meg az ironikus 
náci jelszóval, az Arbeit Macht Frei-al  (ami 
annyit jelent, hogy A Munka Felszabadít)?” 
– teszik fel a kérdést.

A SzegedMa úgy látja, hogy a cég logója 
is hagy kívánnivalót maga után, mivel az 
rendkívül hasonlít a náci birodalmi sasra.

A cikk megjelenése után Tóth Péter per-
rel fenyegette meg a lapot.

Forrás: szegedma.hu
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A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

7.

2.

10.

8.

Gyöngyösi Mártont választották a Jobbik 
elnökévé

Gyûlöletcselekményre utaló falfestéseket 
jelentettek Budapestrôl

Róna Tamás fôrabbi: Erkölcsileg vállalhatatlan 
Gyöngyösi Márton Jobbik-elnöksége

Volner János: nem véletlen elszólás volt 
Gyöngyösi Márton „zsidólistázós” kijelentése

Magyar Nemzet: A baloldal nem 
kommentálja a Jobbik zsidózó elnökének 
megválasztását

TEV-fôtitkár: A Jobbik akkor teljesíti be politikai 
küldetését, ha bejelenti megszûnését, és 
feloszlatja önmagát

Sikeres volt a Zsidó Világkongresszus 
igazgatói ülése Budapesten

Heisler András: A holokauszt tragédiája 
derékba törte a zsidó közösség fejlôdését

Pörzse Sándor nyelvbotlásnak nevezte 
Gyöngyösi Márton zsidólistázását

Nyomozást indított a BRFK a zsidózó 
felvételeket sugárzó Blaha Lujza téri 
hangszóró ügyében

Köves Slomó: Sosem tartoztunk azok közé, 
akik elhitték, hogy a Jobbik megváltozott

Novák Elôd: „Elég volt a vég nélküli 
holokauszt-kárpótlásokból!

Mazsihisz: Továbbra is elfogadhatatlanok 
a Jobbik új elnökének zsidóellenes kijelentései

Ha Tomcat lenne a miniszterelnök, tele lenne 
minden „zsidó hullákkal és falhoz csapkodott 
csecsemôkkel” – bömbölte egy hangszóró a 
Blaha Lujza téri villamosmegállóban

Náci indulóktól zengett a velencei határ,  
a rendôrség vizsgálatot indított

július 4.

július 7.

július 5.

július 9.

július 12.

július 6.

július 2.

július 5.

július 4.

július 7.

július 11.

július 5.

július 4.

július 6.

július 6.

4.

12.

14.

6.

3.

11.

5.

13.

15.

9.

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Fenyegetés

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlôletbeszéd 21

Közösségi hírek, reakciók 

További gyûlöletcselekmények



További gyûlöletcselekmények

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

16.

22.

17.

Köves Slomó: Orbán Viktor nélkül nem 
tartana itt a zsidó közösség

Führert ábrázoló játékfigurát árulnak egy 
magyar webáruházban

Mégis vizsgálnia kell a rendôrségnek a 
2021-es Pride-on bemutatott náci karlendítést

Horogkeresztet karcoltak egy Móricz 
Zsigmond körtéri bérház liftjének falába

SzegedMa: Mégsem szakított a szélsôséges 
náci ideológiával Komjáti Zoltán?

Önfeloszlatást javasolt a Jobbiknak a Tett és 
Védelem Alapítvány fôtitkára

Mazsihisz logóval ellátott uszító, antiszemita 
plakátok jelentek meg Budapesten

július 19.

július 24.

július 13.

július 31.

július 22.

július 28.

július 15.

19.

21.

18.

20.

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Egyéb hírek

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás
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Hivatalos és civil reakciók

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlôletbeszéd
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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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