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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 júniusi mo-
nitoring-tevékenysége során két antiszemi-
ta gyűlöletcselekményt azonosított, ezeket 
rongálásként kategorizáltuk. Első esetben 
egri náci falfirkákról kaptunk bejelentést, 
második esetben pedig egy budapesti lakó-
házra írt gyűlöletkeltésre alkalmas szöveg-
ről értesítették alapítványunkat. 

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 

Ebben a hónapban nem azonosítottunk 
további gyűlöletcselekményt. 

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. 

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.
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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. JÚNIUS

R O N G Á L Á S

Náci falfirkák egy egri lakóház falán
Forrás: tev.hu

2022. június 12. Ismeretlen elkövetők 
horogkereszteket rajzoltak egy egri lakó-
ház tartópilléreire. A Kossuth Lajos utca 
13. szám alatti ingatlant ért rongálást a Tett 
és Védelem Alapítvány (TEV) egy helyi ön-
kéntese fedezte fel.

A Google Maps inter-
netes térképszolgáltatás 
képei alapján a tiltott ön-
kényuralmi jelképek 2021 
augusztusában még nem 
voltak láthatók.

A TEV felvette a kapcso-
latot az egri önkormányzat-

tal és keresi a lakóház kezelőjét is, hogy a 
borzalmas emlékű gyalázatos jelképek mi-
előbb eltűnjenek a falakról.

Zsidóságot gyalázó felirat jelent meg egy 
budapesti lakóház falán

Forrás: tev.hu

2022. június 28. Bejelentés érkezett a 
Tett és Védelem Alapítványhoz, 
miszerint ismeretlen elköve-
tő antiszemita szöveget festett 
egy budapesti lakóház falára. 
“Hazaáruló zsidóság 1918-2022”  
– olvasható a Fehérvári út 152. 
szám alatt található épületen.

A Tett és Védelem Alapítvány 
keresi a lakóház kezelőjét, és minden intéz-
kedést megtesz, hogy a borzalmas emlékű 
gyalázatos szöveget mielőbb eltávolítsák.

Forrás: tev.hu

Forrás: tev.hu
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TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

Ebben a hónapban nem azonosítottunk további gyűlöletcselekményt. 

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Új neológ zsinagógát avattak Sopronban
Forrás: mazsihisz.hu

2022. június 3. A Tóra elfoglalta méltó 
helyét a több évszázados zsinagóga felújított 
épületében, elhangzottak az ünnepi beszé-
dek, áldás kíséretében helyükre kerültek a 
mezüzék, s megtörtént az első Tóraolvasás 
is – ezzel ünnepélyes keretek között meg-
nyílt június 3-án a Soproni Zsidó Hitközség 
új zsinagógája és székháza a „hűség városá-
ban”, írja a Mazsihisz.

Az újra felavatott zsinagóga a korábban 
Zsidó utcának nevezett Új utca 22-es szám 
alatt található, ahol az 1300-as évek elején 
emelt magának templomot és mikvét a helyi 
zsidó közösség. Egy Európa szerte külön-
leges, gótikus zsinagógáról van szó, amely 
mellett a középkorban zsidó kórház (régi 
nevén: ispotály) is működött. Itt kapott he-
lyet a Soproni Zsidó Hitközség új székháza 
és zsinagógája, amelynek felújítását a helyi 
önkormányzat 20 millió forinttal támogat-
ta, majd átadta a zsidó közösségnek hitéleti, 
vallási és kulturális célokra. A városvezetés 
olyannyira fontosnak tartja Sopron zsidó 
gyökereinek és emlékeinek ápolását, hogy 
a polgármester javaslatára a városi költség-
vetésből 30 millió forintot különítettek el a 
városban található másik – ortodox – zsina-
góga felújítási terveinek elkészítésére.

Az avatási ceremónia hagyományos zsidó 
szokás szerint a Tóra ünnepélyes „beköltöz-
tetésével” kezdődött. Az eseményen részt 
vett Heisler András, Büchler András, a 
Soproni Zsidó Hitközség elnöke és Deutsch 
Péter rabbi. A kormány részéről Fedor Ti-
bor, a Miniszterelnökség főosztályvezetője 
köszöntötte a résztvevőket.

 

Öt év alatt jelentősen nőtt Izrael 
támogatottsága Magyarországon

Forrás: telex.hu, tev.hu

2022. június 8. Egy öt évvel ezelőtti fel-
mérést ismételt meg most a Telex megbízá-
sából a Závecz Research, amelyben egyebek 
mellett arra voltak kíváncsiak, hogy a kü-
lönböző országok és országcsoportok iránt 
milyen attitűdjei vannak a magyar lakos-
ságnak. A felmérés kimutatta, hogy jelen-
tősen javult a zsidók megítélése: öt éve még 
49%, idén már csak 35% véli úgy, hogy a zsi-
dók veszélyeztetnék az ország jövőjét.

Arra a kérdésre, hogy közeledni vagy tá-
volodni kéne–e Izraeltől, a megkérdezettek 
31 százaléka válaszolt igennel a közeledésre, 
40 százaléka szavazott az eltávolodásra. Ez 
a listán felsorolt országok, országcsopor-
tok között a legnagyobb pozitív elmozdulás 
2017–hez képest: akkor a megkérdezettek 
18 százaléka volt csak közeledéspárti, és 63 
százalék távolodott volna a zsidó államtól.

Ugyancsak kedvező változás figyelhető 
meg a zsidósághoz való viszony tekintetében: 
a felmérés szerint 35 százalék vélte úgy, hogy 
a zsidókat “veszélyeztetik Magyarország jö-
vőjét”, míg öt éve ez a szám még 49 százalék 
volt – a listán ez a legnagyobb pozitív el-
mozdulás. Csökkent a muszlimoktól, a mig-
ránsoktól és a cigányoktól tartók aránya is  
– írja a Telex.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy 
a megkérdezettek kétharmada számára “a 
globális háttérhatalom” épp akkora veszé-
lyeztető tényező az ország számára, mint öt 
éve – ezt a terminológiát nehéz elválasztani 
az antiszemita toposztól. (A “politikai sze-
replők kedveltsége” táblázatban pedig So-
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ros György változatlanul a legnépszerűtle-
nebbek között van, ugyanúgy 36 százalékot 
kapott, mint öt éve.)

“Korábbi kutatások azt mutatták, hogy a 
muszlimellenesség és az antiszemitizmus 
erősödése jellemzően együtt mozog” – nyi-
latkozta a lapnak Krekó Péter, a Political 
Capital igazgatója, aki szerint a magyar 
közvélemény alakulása ezen a téren azzal 
függhet össze, hogy “etnikai csoport elleni 
hangos gyűlöletkeltés most nincs a politi-
ka főáramában”, miközben jelentősen nőtt 
azoknak a száma, akik az idegengyűlölet-
ben látnak veszélyt.

Ez a felmérés is igazolja a Tett és Védelem 
Liga (APL) és a zsidó közösségeket és szer-
vezeteket tömörítő Európai Zsidó Szövetség 
(EJA) tavalyi kutatását, amely azt mutatta 
ki, hogy a magyarországi zsidók kevésbé 
érezték magukat fenyegetve, mint hét évvel 
azelőtt. Mint akkor Köves Slomó, az EMIH 
vezető rabbija elmondta, Magyarországon 
világosan felismerték a problémát, és az 
állami szervezetekkel közösen oktatási, fel-
világosító programokat dolgoztak ki és va-
lósítottak meg.

Az Európai Zsidó Szövetség kutatása szerint 
Magyarországon és Olaszországban a legjobb 
a zsidó közösségek életminősége

Forrás: tev.hu

2022. június 21. Az Európai Zsidó Szö-
vetség (EJA) Budapesten tartott éves kon-
ferenciáján bemutatott kutatás szerint 
Európán belül Magyarországon és Olaszor-
szágban a legjobb a zsidó közösségek élet-
minősége.

Az EJA és a londoni székhelyű British 
Institute of Jewish Policy Research intézet 
tanulmánya az elmúlt években készült fel-
méréseket súlyozva az alábbi sorrendet állí-
totta fel a zsidók életminőségéről: Magyar-
országon és Olaszországban a legjobb, őket 
követi Dánia, az Egyesült Királyság, Auszt-
ria, Hollandia, Németország, Svédország, 
Spanyolország, Franciaország, Lengyelor-
szág és Belgium, tudósít az MTI.

Menachem Margolin rabbi, az Európai 
Zsidó Szövetség (EJA) elnöke elmondta, a 
kutatás szerint a zsidóság biztonságérze-
te Dániában a legnagyobb, ezt követi Ma-
gyarország, Olaszország és Ausztria. Ezzel 
szemben Lengyelországban, Németország-
ban, Belgiumban és Franciaországban a 
zsidók sokkal kevésbé érzik magukat biz-
tonságban.

Kitért arra is: az európai kormányok zsi-
dóságot támogató lépései alapján Németor-
szág, Ausztria, Franciaország és Hollandia 
végeztek az élen a rangsorban, míg Len-
gyelország, Dánia, Spanyolország és Bel-
gium kevesebbet tett a zsidó közösségért. 
Hozzátette: a tanulmány célja nem az, hogy 
vitába szálljon egyik vagy másik kormány-
nyal, hanem hogy létrehozzanak egy közös 
eszközkészletet a zsidóság életminőségének 
tudományos összehasonlítására, és a kor-
mányok lássák, milyen intézkedéseket kell 
tenniük.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hit-
község – Magyar Zsidó Szövetség összeg-
zése szerint a tanulmány figyelembe veszi 
a korábbi felméréseket a zsidóság bizton-
ságérzetéről, a zsidókat ért támadásokat és 
a zsidósággal szembeni ellenérzést mutató 
adatokat is.

A jelentés az európai zsidók biztonságérze-
tét, az antiszemita attitűdöket és az európai 
kormányok antiszemitizmus ellen, a zsidó 
közösség biztonságáért és a vallásszabadsá-
gért tett lépéseit vizsgálta, valamint azt is, 
hogyan szavaz az adott ország Izraelt érintő 
kérdésekben a nemzetközi fórumokon.

A közül a 12 ország közül, ahol a legtöbb 
zsidó él Európában, a zsidók Dániában és 
Magyarországon érzik magukat leginkább 
biztonságban, és Magyarországon érte a zsi-
dókat a legkevesebb antiszemita támadás.

A tanulmány szerint Franciaország-
ban érzik a legkevésbé biztonságban 
magukat a zsidók, ugyanakkor Francia-
országban megtették a legszükségesebb 
lépéseket, hogy fennmaradjon a zsidó kö-
zösség, így pozitív elmozdulás várható.  



13

A jelentés szerint Belgium az az ország, 
amely a legkevesebb intézkedést teszi a zsi-
dók életének támogatására.

Köves Slomó, az EMIH – Magyar Zsidó 
Szövetség vezető rabbijának értékelése sze-
rint a tanulmány egyedülállóan integrálja 
azokat az adatokat, amelyek nemcsak az an-
tiszemitizmus, hanem a zsidók ellen irányu-
ló erőszak mértékét is mutatják. Az elmúlt 
években a magyar zsidók azt érezték, hogy 
javult a közbiztonság helyzete, és – mint 
mondta – örömteli, hogy az EJA jelentése is 
ezt erősíti meg.

A holokauszt áldozataira emlékeztek 
országszerte

Forrás: boon.hu, heol.hu, mazsihisz.hu, 
nyiregyhaza.hu

2022. június 21. A vidéki zsidóság de-
portálásának 78. évfordulóján országszerte 
megemlékeztek a holokauszt áldozatairól. 
Gyöngyösön, Egerben, Nyíregyházán, Szé-
kesfehérváron, Békéscsabán, Miskolcon és 
Szegeden tartottak megemlékezést a helyi 
zsidó hitközségek.
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A Mazsihisz örvendetesnek tartja, hogy a 
kormány minden fórumon támogatja Izraelt

Forrás: mazsihisz.hu

2022. június 2. A második ülését tartotta 
Brüsszelben az az európai uniós munka-
csoport, amely az antiszemitizmus elleni 
küzdelemről és a zsidó közösségi élet tá-
mogatásáról szóló EU-stratégia végrehaj-
tására jött létre. A munkacsoport ülésén a 
magyar zsidó közösséget Horváth József, a 
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
ge (Mazsihisz) alelnöke, míg a magyar kor-
mányt Szalay-Bobrovniczky Vince helyet-
tes államtitkár képviselte. A munkacsoport 
ülését Katharina von Schnurbein, az Euró-
pai Bizottság antiszemitizmus ellen küzdő, 
a zsidó közösségi élet támogatására létrejött 
bizottságának koordinátora vezette – szá-
mol be a Mazsihisz honlapja.

A tanácskozáson az első napirend az uk-
rajnai háborúban az oroszok által használt 
antiszemita narratíva és félretájékoztatás 
bemutatása volt adatelemzésekkel alátá-
masztva, míg a második napirend kereté-
ben az európai uniós tagállamok és a zsidó 
közösségek képviselői beszéltek a hazájuk-
ban alkalmazott stratégiákról és a egyéb 
akciókról.

Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta, 
hogy Magyarországon törvényileg szabályo-
zott bűncselekmény a gyűlöletbeszéd, a jövő 
generációjának nevelése szempontjából pe-
dig kiemelten fontosak a hazai iskolákban a 
holokausztról való megemlékezések. Hang-
súlyozta: a magyar kormány támogatja a 
magyarországi zsidó közösségeket.

Horváth József örvendetesnek nevezte, 
hogy Magyarország minden nemzetkö-
zi fórumon támogatja Izraelt, és fontos az 
is, hogy a jelentősebb zsidó ünnepeken és 
megemlékezéseken jelen vannak a magyar 
kormány képviselői. Megjegyezte: Magyar-
országon az elmúlt években fizikai atrocitás 
nem érte a magyar zsidókat, ugyanakkor 
aggasztó, hogy egy friss felmérés szerint a 
magyar társadalom mintegy 36 százaléka 
bizonyos mértékben antiszemita.

Horváth József beszélt arról is, hogy van-
nak olyan nyitott kérdések, amelyek szé-
lesebb társadalmi diskurzust igényelnek, 
ezek között említette meg a magyar állam 
felelősségét a holokausztban. „Mi határo-
zottan azon az állásponton vagyunk, hogy a 
600 ezer magyar zsidó meggyilkolásáért fe-
lelős az akkori kormány, míg a mai magyar 
kormány leginkább a német megszálláshoz 
köti ezt a felelősséget”- mondta.

A megvitatást igénylő nyitott kérdések 
között említette azt is, hogy míg a magyar-
országi zsidó szervezeteknek korábban volt 
véleményezési lehetősége az iskolai tan-
anyagnak a zsidósággal és a holokauszttal 
kapcsolatos vonatkozásairól, jelenleg erre 
nincs mód. A Mazsihisz álláspontja szerint 
a magyar zsidó szervezeteknek újra meg kel-
lene adni azt a lehetőséget, hogy a készülő 
iskolai tananyagról az említett aspektusból 
előzetesen véleményt mondhassanak.

Bűnösnek találták a hungarista Magyar 
Nemzeti Arcvonal tagjait

Forrás: tev.hu

2022. június 20. Első fokon elmarasztalta 
a bíróság a Magyar Nemzeti Arcvonal elne-
vezésű szervezet nyolc vádlottját. Hárman 
végrehajtandó szabadságvesztést, négyen 
felfüggesztett börtönbüntetést, egyikük 
pedig pénzbüntetést kapott – tájékoztat-
ta a Fővárosi Főügyészség az MTI-t. Til-
tott fegyvertartás, orosz hírszerzéssel való 
együttműködés, zsidók és migránsok elleni 
gyűlöletkeltés volt többek között a vád.

A vádirat szerint az ügy hét vádlottja a 
lakóhelyén lőfegyvereket, lőszert, robba-
nóanyagot, robbantószert tartott engedély 
nélkül, nyolcadik társuk pedig engedélykö-
teles lőfegyverek illegális megvásárlásában 
működött közre.

A bőnyi rendőrgyilkos Győrkös István 
szélsőjobboldali félkatonai szervezete, a Ma-
gyar Nemzeti Arcvonal diplomatafedésben 
dolgozó orosz katonai hírszerzőkkel együtt 
végzett airsoft gyakorlatokat korábban.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
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A New York Times szerint ez a gyakorla-
tozás olyannyira rendszeres volt, hogy az 
orosz katonai hírszerzés, a GRU emberei 
évente ötször is leutaztak Bőnybe. A közös 
gyakorlatozás és együttműködés 2010-2012 
között volt a legintenzívebb. Győrkösék 
pénzt is reméltek az oroszoktól, kifejezetten 
könyörögtek az anyagi támogatásért. Mind-
ez a parlament nemzetbiztonsági bizottsá-
gának ülésén derült ki, a magyar titkosszol-
gálatok tájékoztatták erről a képviselőket.

A magyar szolgálatok szerint egyébként a 
GRU csak felvezetésnek szánta a közös gya-
korlatozást, valódi céljuk ugyanis a Győrkös 
által alapított Hídfő megszerzése volt: miu-
tán a weboldalt orosz szerverre költöztették, 
orosz dezinformációs oldallá alakult.

A vádirat szerint a vádlottak közül ketten 
népcsoportok elleni aktív gyűlölet keltésére 
alkalmas írások publikálásában működtek 
közre.

„A szélsőséges politikai nézeteket 
valló Magyar Nemzeti Arcvonal nevű 
szervezet a hozzá köthető internetes 
oldalakon 2015-ben és 2016-ban több, mig-
ráns- és zsidóellenes cikket tett közzé, ami-
ben az említett két vádlott közreműködött” 
 – írta az ügyészség.

A három letöltendő börtönbüntetésre 
ítélt vádlott mindegyikét 2 év 6 hónap sza-
badságvesztéssel sújtották. Egy vádlott 7 
hónap, kettő 1-1 év, egyik vádlottársuk 1 év 3 
hónap felfüggesztett szabadságvesztést ka-
pott. A nyolcadik vádlottra 360 ezer forint 
pénzbüntetést szabtak ki.

A főügyészség a büntetések súlyosításért 
fellebbezett.

Semjén Zsolt: Magyarország a 
zsidóság szempontjából is Európa egyik 
legbiztonságosabb országa

Forrás: tev.hu

2022. június 21. Magyarország a zsidó-
ság szempontjából is Európa egyik, ha 
nem a legbiztonságosabb országa – jelen-
tette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes az Európai Zsidó Szövetség (EJA)  

konferenciáján hétfőn Budapesten. Ki-
emelte: Magyarország továbbra sem enged 
semmifajta antiszemita jelenségnek, legyen 
az szélsőjobboldali, szélsőbaloldali, dzsiha-
dista jellegű vagy Izrael-ellenesség – tudósít 
az MTI.

A politikus hangsúlyozta, a zsidó feleke-
zetek és a magyar állam viszonya “tökélete-
sen rendezett”, minden zsidó intézményt, 
óvodát, iskolát, kórházat, szociális intéz-
ményt az állam finanszíroz, pontosan úgy, 
mint a hasonló feladatot ellátó állami intéz-
ményeket.

Kitért arra is: a zsidó felkezetekkel átfogó 
megállapodást kötött a kormány, amelyek 
keretében a kommunista rendszer által el-
rabolt egyházi ingatlanokat vagy visszaadták 
a felkezeteknek, vagy - ha nem kérték vissza 
azokat -, örökjáradékot fizetnek utánuk.

Magyarországon az antiszemitizmussal 
szemben zéró tolerancia van, a holokauszt 
tananyag az iskolákban, természetesen van 
emléknapja, a gyűlöletbeszéd elleni törvény 
pedig garantálja, hogy ne lehessen tagadni 
vagy relativizálni a holokauszt szörnyűsé-
geit. Elmondta, Magyarországon is vannak 
antiszemita jelenségek, a nácizmus Magyar-
országon is “megteremtette a maga keserű 
gyümölcseit”. Hozzátette: Magyarországon 
nem ért véget a zsidóság üldöztetése a náci 
Németország bukásával, hiszen a kommu-
nista rendszer is üldözte a vallásos zsidósá-
got, az egyházak vagyonát államosította és 
Izrael-ellenes volt.

Rámutatott arra is, hogy a barna és a vö-
rös diktatúra antiszemitizmusa mellett ma 
az Európai Unióban két másik típusú anti-
szemitizmusról is beszélni kell: a politikai 
iszlám, az iszlám radikalizmus antiszemitiz-
musáról, ami Magyarországon nem létezik, 
és az Európai Unióban egyre elfogadottabb 
Izrael-ellenességről. Semjén Zsolt hozzá-
tette: az Izrael-ellenességet is az antisze-
mitizmus egy fajátjának tekinti, és bizto-
sította a zsidó közösséget, hogy a kormány 
fellép ellene Magyarországon és az Európai  
unióban is.
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Izrael számíthat Magyarországra, az Eu-
rópai Unión belül is “megvétózunk minden 
olyan lépést, amely igazságtalanul támadja 
Izraelt” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Menachem Margolin rabbi, az Európai 
Zsidó Szövetség elnöke rámutatott: Euró-
pában a zsidó közösségek egyik legnagyobb 
problémája a vallásszabadság korlátozása. 
Több országban betiltották vagy be akarják 
tiltani a zsidó rituális élet szempontjából 
fontos kóser vágást és a gyermekek körül-
metélését. Elmondta: a konferencia célja, 
hogy a zsidó közösségek vezetői megosszák 
egymással kihívásaikat, és a résztvevők kö-
zös akciótervet állítsanak össze a zsidó kö-
zösség védelmében.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség (EMIH) – Magyar Zsidó 
Szövetség vezető rabbija arról beszélt: Ma-
gyarország az egyik legbiztonságosabb hely 
ma az európai zsidóság számára. A magyar 
zsidó közösség a reneszánszát éli, ugyanak-
kor a közösség vezetőinek számos kihívással 
kell szembenézniük. Az antiszemitizmus el-
leni és a zsidó közösség biztonságáért foly-
tatott küzdelem mellett a legfontosabb az 
igazi zsidó élet iránti érdeklődés felkeltése 
– hangoztatta.

Tinédzserek rongálták meg a budakeszi zsidó 
temető sírjait

Forrás: tev.hu

2022. június 24. Két hónapnyi nyomozást 
követően kiderült, hogy két 13 éves fiú ga-
rázdálkodott a budakeszi zsidó temetőben. 
A gyerekeket egy online kincskereső játék 
vezette a temetőbe, ahol nem találták meg 
a kincsesládát. Csalódottságában egyikük 
elkezdte döntögetni a felázott föld miatt ki-
lazult sírköveket, majd a barátja is csatlako-
zott hozzá – írja a police.hu.

Miután kidühöngték magukat, hazamen-
tek. Később látták az interneten, mekkora 
port kavart és nyilvánosságot kapott tettük, 
az egyik fiú ezért hallgatásra ösztönözte ba-
rátját. Végül utóbbi tett részletes beismerő 
vallomást. Öt sírt rongáltak meg, összesen 
egymillió forintos kárt okozva.

A fiúk a cselekmény elkövetéskor nem töl-
tötték be 14. életévüket, a hatályos magyar 
büntetőjogi szabályozás szerint nem bün-
tethetők, ezért a büntetőeljárást a Budake-
szi Rendőrőrs munkatársai megszüntetik.

Pénzbüntetésre ítélték az óbudai zsinagógába 
betörő férfit

Forrás: kekvillogo.hu

2022. június 29. Garázdaság miatt jog-
erősen pénzbüntetésre ítélték azt a 39 éves 
férfit, aki betört és rongált az óbudai zsina-
gógában, mert nem tudta felhívni a barát-
nőjét, aki ott dolgozott. A Budapesti 2. és 
3. Kerületi Bíróság ítélete alapján a férfinak 
240 ezer forintot kell fizetnie, ha nem teszi, 
fogházba kell vonulnia – közölte a Fővárosi 
Főügyészség.

A vádlott május 14-én hajnalban a óbudai 
zsinagógához ment, mert nem érte el tele-
fonon az ott dolgozó barátnőjét. Becsenge-
tett a személyzeti bejáratnál, és mivel nem  
sikerült bejutnia, elment.

Később visszatért, a személyzeti bejárat-
nál felszerelt biztonsági kamerát letépte, és 
ismét távozott. Pár perc elteltével azonban 
ismét megjelent az imaháznál, a főbejárati 
ajtót berúgva bement az épületbe, ahol egy 
másik ajtót is megrongált. Később a zsina-
góga oldalánál lévő, konyhaként működő 
konténerépületet is megrongálta. A férfi 
csaknem százezer forintos kárt okozott – áll 
a közleményben.
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Valóban létezik a „horogkeresztes” etika 
kézikönyv

Forrás: telex.hu

2022. június 7. Előző havi jelentésünk-
ben beszámoltunk arról, hogy május végén 
a Twitteren, majd a Redditen jelent meg 
egy kép egy állítólagos etika tantárgyhoz 
tartozó, felsős tanári kézikönyv borítójáról. 
A Redditen a bejegyzés szerzője azt írta, 
a képet egy ismerőse küldte, és kíváncsi, 
hogy igazi-e. A borítón négy emberi alak 
rendeződik a horogkeresztre megszólalásig 
hasonlító alakzatba. A Telex megkereste az 
Oktatási Hivatalt, ahol elmondták, hogy va-
lóban létezik egy ilyen tankönyv, ám nem 
egy általuk elfogadott tankönyvről van szó.

A könyvborító először a Komplex Alap-
program Facebook-oldalán jelent meg elő-
ször, 2019, március 11-én. A program az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pe-
dagógusképző Központjának keretein belül 
működik. A könyvet 2018-ban adták ki, és 
Pusztai Eszter szerkesztette. Az egyetem a 
Telexnek elmondta, hogy a program része-
ként elkészült 26 féle tankönyv és több mint 
40 egyéb kiadvány kapcsán sem a munka-
társaktól, sem a partneriskolák pedagógu-
sai részéről, sem a közvetlen felhasználóktól 
nem érkezett negatív észrevétel.

„A borítón nem horogkereszt látható, 
négy diák fogja egymás kezét. Az, hogy ki 
mit vél felfedezni egy illusztrációs grafiká-
ban, s hogy a közösségi médiában ki mi-
lyen meglátásokat fogalmaz meg egy tan-
könyvborítóval kapcsolatban, az egyéni, 
szubjektív vélemény kategóriába tartozik”  
– írta az egyetem.

Gyöngyösi Márton is indul a Jobbik elnöki 
posztjáért

Forrás: magyarnemzet.hu

2022. június 17. Gyöngyösi Márton, a 
Jobbik európai parlamenti képviselője is 
indul elnökjelöltként a párt július 2-ai tiszt-
újításán, ezt maga az érintett erősítette meg 
Spirit FM Aktuál című műsorában. Sze-
rinte jelenleg az egyik legfontosabb kérdés 
jelenleg a párt konszolidálása. Megjegyezte: 
EP-képviselőként kimaradt a Jakab Péter 
lemondása körüli konfliktusból, az ő meg-
választása ezért a konszolidáció irányába 
mutatna. Gyöngyösi döntését később a Fa-
cebookon is bejelentette. Azt írta, hogy „a 
Jobbik számára nincs más út, mint az, ha 
rendezzük sorainkat, és nemzeti-konzer-
vatív értékrendünket képviselve megyünk  
tovább”, írja a Magyar Nemzet.

A Jobbik parlamenti képviselője 2012-ben 
azt mondta az Országgyűlésben, ideje fel-
mérni, hogy hány olyan zsidó származású 
ember van Magyarországon „és különösen 
a magyar országgyűlésben és a magyar kor-
mányban (…), aki bizonyos nemzetbiztonsá-
gi kockázatot jelent Magyarország számára. 
Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen felmé-
réssel Magyarországnak.”

A Jobbikos képviselő nyilatkozatát Buda-
pest főpolgármestere, Karácsony Gergely is 
megvédte, aki szerint nem nácizmus a zsidó 
származású képviselők listázása.

EGYÉB HÍREK
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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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