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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 májusi 
monitoring-tevékenysége során hat anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított, 
ezeket gyűlöletbeszédként, rongálásként 
és diszkriminációként kategorizáltuk. Első 
esetben Hitlert éltető fiatalok gyalázták 
meg a Dohány utcai zsinagógát. A követ-

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 

kező három eset a budapesti Állatorvostu-
dományi Egyetemhez köthető. Az egyetem 
nemzetközi nyílt napján anticionista szóró-
lapokat osztogattak palesztin diákok. Zsidó 
egyetemisták bejegyzéseit tiltották le egy 
hallgatói Facebook-csoportjában, valamint 
akasztófára lógatott Dávid-csillagot rajzol-
tak egy az egyetemen tanuló izraeli hallgató 
lakóhelyének falára. Továbbá kiderült, hogy 

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. 

Hitlert éltette korábban a Jobbik kiskundo-
rozsmai jelöltje, és egy antiszemita kom-
mentet írtak a Kibic Magazin Facebook- 
oldalára. 

Ebben a hónapban nem azonosítottunk 
további gyűlöletcselekményt azonosítottunk. 

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



6

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

. 
M

Á
J

U
S

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. MÁJUS

R O N G Á L Á S

Hitlert éltető fiatalok gyalázták meg a 
Dohány utcai zsinagóga épületét

Forrás: tev.hu

2022. május 3. Vasárnap hajnalban ran-
dalírozó fiatalok egy csoportja meggyaláz-
ta a Dohány utcai zsinagóga épületét. Náci 
jelszavakat üvöltöztek, üres sörös dobozokat 
hajigáltak, sőt, levizelték a zsinagóga falát – 
számolt be Facebook-oldalán Niedermüller 
Péter, Erzsébetváros polgármestere.

A városvezető szerint a történtekre nincs 
mentség, sem az életkor, sem a részegség, 
sem semmi nem magyarázhatja ezt a visel-
kedést.

“Erzsébetváros polgármestereként, és 
mint magyar állampolgár mélyen megve-
tem és elítélem ezt a magatartást, és egyben 
bocsánatot kérek zsidó honfitársaimtól, 
hogy ez megtörténhetett. Szeretném, ha 
Erzsébetváros zsidó lakói tudnák, az Ön-
kormányzat mindent megtesz, hogy Önök 
biztonságban érezzék magukat, hogy érez-
zék, ez a kerület mindannyiunk otthona, 
hogy mi mindannyian a leghatározottab-
ban elutasítjuk az antiszemitizmus minden 

formáját” – írta a polgármester, 
aki hétfő este gyertyát gyújtott 
Szücs Balázs alpolgármester-
rel azon a helyen, ahol a fiata-
lok meggyalázták a zsinagóga 
épületét.

A Budapesti Rendőr- 
főkapitányság (BRKF) csoportosan elkö-
vetett garázdaság bűntette miatt rendelt 
el nyomozást az internetre hétfőn kikerült 
videón nyomán – tudta meg a Népszava a 
rendőrségtől.

A vandál cselekedetről videofelvétel is 
készült, amelyik az Élhető Erzsébetváros 
nevű Facebook-csoportban jelent meg. A 
felvételen két részeg tinédzser látható, akik 
előbb hangosan Sieg Heil-t kiabáltak, egyi-
kük náci karlendítést is bemutatott, miköz-
ben egy harmadik társuk fotózta őket. Ezt 

követően szemetesből kiszedett hulladékot 
dobálták a zsinagógára, ketten pedig levi-
zelték az épületet.

Az ügyben a Tett és Védelem Alapítvány 
(TEV) levelet írt Niedermüller Péter pol-
gármesternek, akit arról kérdezett, hogy 
miként értesültek a történtekről, az épület 
környékén szolgálatot teljesítő biztonsági 
vagy rendvédelmi erők észlelték-e a garázda 
cselekményeket, részükről történt-e intéz-
kedés, valamint tettek-e feljelentést az eset 
kapcsán. A TEV úgy véli, hogy az incidens 
a közösség tagja elleni erőszak alapeseti 
tényállását is megvalósíthatta. Az Alapít-
vány egyúttal felajánlotta segítségét az eljá-
rásban való jogi vagy sértetti tanácsadásra.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

Anticionista szórólapokat osztogattak a 
budapesti Állatorvostudományi Egyetemen

Forrás: tev.hu

2022. május 23. A budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemen 
május 11-én tartották a nemzetközi 
nyílt napot, ahol a palesztin hall-
gatók standjánál Izrael állam létét 
tagadó antiszemita szórólapokat 
osztogattak. A kétoldalas röplapon 
a palesztin társadalmi szokásokról, 
hagyományokról, művészetről, kul-
túráról, valamint Palesztina izraeli 
megszállásáról lehet olvasni.

Izrael Állam 1948-as megalakulá-
sa, a Nakba, azaz a “katasztrófa” alapjaiban 
változtatta meg a palesztin társadalmat. A 
terület elvesztése, a menekülttáborok fel-
állítása, az Öböl-menti országokba, Eu-
rópába és az Egyesült Államokba történő 
kivándorlás jelentős kihívás elé állították a 
hagyományos palesztin értékeket és szoká-
sokat – fogalmaz a dokumentum.

A szórólap hátoldalán egy térkép is ta-
lálható, amely szerint Palesztina fővárosa 
Jeruzsálem, hivatalos nyelve az arab, lakói 
pedig arabok. A térkép a mai Izrael Állam 

Forrás: facebook.com/Élhető Erzsébetváros
Forrás: tev.hu
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teljes területét palesztin területként tün-
teti fel, amely “Ázsia, Afrika és a Földkö-
zi-tenger között” található és “stratégiai”  
jelentőséggel bír.

Akasztófára lógatott Dávid-csillagot 
rajzoltak egy Budapesten tanuló izraeli 
egyetemista lakóhelyének falára

Forrás: tev.hu

2022. május 23. A budapesti Állatorvosi 
Egyetem egyetem hallgatóinak Univet – 
Confessions nevű Facebook oldalán – ame-
lyet a diákok működtetnek és nincs kapcso-
lata az egyetemmel – éles vita bontakozott 

ki az izraeli és palesztin hallgatók 
között. A márciusban indult po- 
lémia középpontjában az izrae-
li-palesztin kérdés aspektusai, az 
Izrael által állítólag elkövetett há-
borús bűnök álltak. A diskurzus 
odáig fajult, hogy zsidó egyete-
misták bejegyzéseit tiltottak le a  
moderátorok.

Az online vitát követően egy 
antiszemita falfirkáról kaptunk 

bejelentést, amelyet egy izraeli hallgató la-
kóhelyének falára rajzoltak. Az akasztófát 
és Dávid-csillagot ábrázoló graffiti fölé azt 
írták: “kurva zsidó Fidesz”.

Hitlert éltette korábban a Jobbik 
kiskundorozsmai jelöltje

Forrás: origo.hu, szegedma.hu

2022. május 24. Komjáti Zoltán, a kis-
kundorozsmai időközi választás Összefo-
gás Szegedért Mozgalom képviselő-jelöltje, 
a Jobbik szegedi elnöke 2014-ben a hitleri 
élettér gondolatát népszerűsítette a Face-
bookon, valamint egy a 88-as számot is tar-
talmazó bejegyzést lájkolt – írja az Origo.

A neonáci és a fehér felsőbbrendűséget 
hirdető szubkultúrában a szimbólum a la-

tin ábécé 8. betűjét, a H betűt jelöli, a 88 
pedig HH jelölésére szolgál, amit gyakran 
használnak a náci köszöntés, a Heil Hitler 
rövidítéseként.

A Komjáti Zoltán közösségi 
oldalán 2014-ben megosztott 
egyik fotón is ÉLETTÉR fel-
iratú pólóban, háttal pózol 
egy rá nagyon hasonlító sze-
mély, és mivel ez az egyetlen olvasha-
tó szöveg a képen, egyértelmű, mire 
utal és mit akar kifejezni vele a viselő-
je, vagy a képet posztoló, olvasható a 
Szegedma oldalán.

A lap munkatársa szerette volna 
megtudni Komjáti álláspontját saját 
viselkedéséről, ezért egy sajtótájé-
koztató után kérdezték arról, hogy miért 
lájkolgatja a Hitlert jelentő szimbólumot, és 
miért népszerűsítette a hitleri élettér gon-
dolatát.

A politikus úgy válaszolt, hogy “ez fake 
news”, illetve nem akar ezzel kapcsolatban 
nyilatkozni.

Antiszemita komment a Kibic Magazin 
Facebook oldalán

Forrás: tev.hu

2022. május 30. A Kibic magazin hírt 
adott arról, hogy Naftali Bennett izrae-
li miniszterelnök szerint Jeruzsálemnek 
egységes városnak kell maradnia, ahogy a 
nemzetnek is. ,,Jeruzsálem napján nemcsak 
fővárosunk, hanem népünk egységére is 
emlékezünk. Ezen a napon megfogadjuk: 
Jeruzsálem soha többé nem lesz felosztva, 
Izrael népe soha többé nem lesz megosztva” 
– mondta a kormányfő.

A cikkhez érkezett egy antiszemita hoz-
zászólás is. A kommentelő megjegyzi, hogy 
„Ennyi erővel akkor Judapest meg a keresz-
tényeké, és a zsidóknak semmi keresniva-
lójuk ott. Mindig is a keresztényeké volt, 
a zsidók sehol nem voltak BUDA és PEST 
alapításakor. Ugye?”

Forrás:  facebook.com/Zoltán Komjáti

Forrás: facebook.com/Zoltán Komjáti

Forrás: tev.hu
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Egy másik hozzászóló felvilágosító és 
rendreutasító szavaira úgy reagált, hogy 
Magyarországon több mint egymillió zsidó 
él, további félmillióan költöztek oda Izra-
elből, fegyveresekkel őrzött lakóparkokba. 
„Na akkor Magyarország a magyaroké vagy 
a zsidóké? Izrael a zsidóké vagy az araboké?” 
– kérdezi.

D I S Z K R I M I N Á C Ó

Zsidó egyetemisták bejegyzéseit tiltottak le az 
Állatorvosi Egyetem hallgatóinak Facebook-
csoportjában

Forrás: tev.hu

2022. május 23. A budapesti Állatorvosi 
Egyetem egyetem hallgatóinak Univet – 
Confessions nevű Facebook oldalán – ame-
lyet a diákok működtetnek és nincs kapcso-
lata az egyetemmel – éles vita bontakozott 
ki az izraeli és palesztin hallgatók között. A 
márciusban indult polémia középpontjában 
az izraeli-palesztin kérdés aspektusai, az Iz-
rael által állítólag elkövetett háborús bűnök 
álltak.

A diskurzus odáig fajult, hogy az izrae-
li diákok szerint az oldal adminisztrátorai 
egy idő után letiltották az Izraellel kapcso-
latos bejegyzéseiket, hogy azok nem meg-
felelők, míg a palesztin diákok továbbra 
is posztolhattak Izraelről. Az egyik izra-
eli hallható magánüzentben adott han-
got felháborodásának. “Akkor vagyunk 
jó izraeliek, ha csendben maradunk.  

Amennyiben azt kérjük, hogy töröljétek 
az országunkat negatív színben feltüntető 
tartalmakat, fekete bárányként vagyunk 
számontartva – írta. Az adminisztrátorok 
válasza az volt, hogy “igen, köszönjük a vé-
leményt!”

Volt izraeli hallgató, akit az oldalon ki-
fejtett véleménye miatt magánüzenetben, 
e-mailben “földrablónak”, “cionistának” 
neveztek csak mert leírta, hogy zsidók is 
halnak meg a konfliktusban, a saját családja 
is veszélyben van a rakéták miatt. Szerinte 
a szóban forgó Facebook oldal nem a poli-
tikai nézetek kifejtésére jött létre, és ha a 
felhasználók antiszemita kommenteket kap-
nak, a moderátoroknak kötelességük lenne 
törölni azokat.

A történtek végül oda vezettek, hogy az 
adminisztrátorok május 16-tól kezdődően 
minden Izraellel és Palesztinával kapcsola-
tos tartalmat törölnek az oldalról. Bejegy-
zésük szerint megpróbáltak teret adni az 
“érett, civilizált vitának”, de néhány “fekete 
bárány” miatt ez nem sikerült. Azt írják, 
hogy minden politikai kérdésben semle-
gesek, keményen dolgoznak a semlegeség 
jegyében történő moderáláson, de ők is em-
berek, és nem tűrik tovább a gyalázkodó, 
gyűlölködő kommenteket. A jövőben pedig 
oldaltól függetlenül tiltani fogják minda-
zokat, akik “úgy döntenek, hogy aktívan 
felnagyítanak bármilyen agressziót, vagy 
szélsőséges nézeteket képviselnek.”

Az esetről a TEV forró drótjára érkezett 
bejelentés.
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TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

Ebben a hónapban egy olyan eseményt 
azonosítottunk mely a További gyűlölet- 
cselekmény kategóriába tartozott. 

Horogkeresztre hasonlító képpel illusztrálták 
a tanároknak szánt etika kézikönyv borítóját

Forrás: 24.hu, hvg.hu

2022. május 12. A HVG fedezte fel azt a 
Twitteren és a Reddit magyar fórumán ter-
jedő fotót, amely az etika tantárgy tanításá-
hoz javasolt felső tagozatos tanári kézikönyv 
címlapját ábrázolja.

A Tanulni élmény! feliratot tartalmazó 
borítón négy jobbkezes ember helyezi a má-
sikéra a tenyerét, mindez felülnézetből áb-
rázolva pedig feltűnően hasonlít „az évez-
redeken át fontos, sőt, sokszor szent jelként 
létező, Adolf Hitler feltűnése után azonban 
villámgyorsan az antiszemitizmus, illet-
ve a nácizmus jelképévé vált szvasztikára”  
– írja a 24.hu.

 

Forrás: bruzsy/twitter
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

A Dohány utcai zsinagógába hívja a részegen 
gyalázkodó fiatalokat a Mazsihisz

Forrás: mazsihisz.hu

2022. május 4. A zsidóságban fontos alap-
elv a megtérés, amelynek feltétele, hogy ne 
csak szavak, hanem tettek is kísérjék. Ezért 
arra hívjuk fel az elkövetőket, hogy látogas-
sák meg a Dohány utcai zsinagógát és az ah-
hoz kapcsolódó gettómúzeumot, nézzenek 
szembe azzal, hogy az általuk bemocskolt 
épület milyen jelentőséggel bír, és lássák 
meg, hogy a náci karlendítés milyen bűnök-
höz társul – írta a Mazsihisz.

Az invitálás azt követően hangzott el, 
hogy a rendőrség két nap alatt megtalálta és 
előállította azokat a fiatalokat, akik május 
elsején randalíroztak a Dohány utcai zsina-
góga előtti Herzl téren. Az ittas elkövetők 
a kerítést rugdosták, szemetet dobáltak az 
épület felé, náci karlendítéssel pózoltak, 
majd levizelték a zsinagóga falait.
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Azonosították a Dohány utcai zsinagógát 
levizelő fiatalokat

Forrás: magyarnarancs.hu

2022. május 4. Négy budapesti fiatalt 
gyanúsítanak a Dohány utcai zsinagógánál 
vasárnap kora reggel történt csoportos ga-
rázdasággal – közölte Csécsi Soma, a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvi-
vője – írja a Magyar Narancs.

A fiatalok a Dohány utcai zsinagóga 
előtt kezdtek el randalírozni hajnali ötkor. 
Egyikük megpróbálta berúgni a kerítést, 
egy másik egy kukába rúgott bele. Ezután 
hangosan náci jelszavakat kiabáltak, és 
többször is náci karlendítést mutattak be, 
közben egymást videózták a telefonjukkal. 
Sörösdobozzal is megdobták az épületet, 
ketten pedig le is vizelték azt.

A BRFK az ügyben hivatalból rendelt el 
nyomozást csoportosan elkövetett garázda-
ság miatt, akkor még ismeretlen tettesek 
ellen. Két napon belül azonosították a fiata-
lokat, akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A 16, 20, 21 és 22 éves fiatalok beismer-
ték a bűncselekmény elkövetését, tettüket 
mindannyian megbánták és ittasságukkal 
magyarázták.

A náci jelképekre vonatkozó újságírói 
kérdésre Csécsi Soma azt mondta, hogy az 
ügyben csoportosan elkövetett garázdaság 
miatt folyik az eljárás, mert a fiatalok maga-
tartása alkalmas volt arra, hogy másokban 
riadalmat vagy megbotránkoztatást keltsen.

Önkényuralmi jelkép használata miatt ítélték 
el a Hitler születésnapját ünneplő szolnoki 
fiatalokat

Forrás: magyarnarancs.hu

2022. május 4. A Szolnoki Járásbíróság 
első fokon pénzbüntetésre, illetve közér-
dekű munkára ítélte a tavaly áprilisban 
Hitler születésnapját ünneplő szolnoki 
huszonéveseket, az ítélet nem jogerős. A 
vádlottakat, akik mindketten beismerték a 
bűncselekmény elkövetését, önkényuralmi 
jelkép társtettesként elkövetett használata 
miatt ítélték el.

A két, büntetlen előéletű, szélsőségesen 
nacionalista eszméket valló huszonéves fia-
talember – hogy nyilvánosan megemlékez-
zen Adolf Hitler születésnapjáról – 2021. 
április 18-án a szolnoki Tiszavirág hídra, 
majd április 20-án a Pozsonyi úti aluljáró 
belváros felőli bejárata fölé egy-egy moli-
nót helyezett ki. Ezekre a diktátortól szár-
mazó idézetet és jól felismerhetően horog-
kereszt-részletet festettek.

A Szolnoki Járásbíróság a fiatalabb, alig 
20 éves vádlottat 200 ezer forint pénzbün-
tetésre, míg 24 éves társát – aki tettét azzal 
súlyosbította, hogy a második molinó kihe-
lyezésének napján a buszon és egy forgal-
mas áruházban horogkeresztet, halálfejet 
és SS-jelvényeket viselt a felsőruházatán  
– 300 óra közérdekű munkára ítélte.

Mivel az ügyészség mindkét vádlottnál 
súlyosbításért fellebbezett, az ügy másodfo-
kon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
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Továbbra sem vállal felelősséget náci 
karlendítése miatt Z. Kárpát Dániel

Forrás: mandiner.hu

2022. május 3. „Ne viccelődjön” – vá-
laszolta Z. Kárpát Dániel arra a kérdésre, 
bánja-e már a náci karlendítést. Bohár Dá-
niel az Országgyűlés alakuló ülése után 
kérdezte a jobbikos politikust arról, hogy 
megbánta-e, amiért náci üdvözlést muta-
tott egy márciusban nyilvánosságra került 
videófelvételen. Az újságíró jelezte, hogy 
nem viccről van szó, hiszen a történteket 
rögzítették.

A karlendítés kapcsán a baloldalon töb-
ben többféleképpen próbálták magyarázni 
a politikus nehezen félreértelmezhető gesz-
tusát, írja a Mandiner.

Párttársa, Brenner Koloman például 
azt mondja, „nem tudja értékelni” a felvé-
telt, Jakab Péter Jobbik-elnök egyenesen 
úgy nyilatkozott, „nem érdekli” Z. Kárpát 
karlendítése. Márki-Zay Péter egykori mi-
niszterelnök-jelölt pedig azzal védekezett, 
hogy mivel Z. Kárpát a karlendítés után el-
nevette magát, ezért azt alapból nem is gon-
dolta komolyan.

Szkinhed volt tinédzserként a Terror Háza 
kutatási igazgatója

Forrás: 168ora.hu

2022. május 3. A „nemzeti érzelem megé-
lése” vitte a szkinhedmozgalomba 16 évesen 
– árulta el Gulyás Mártonnak Békés Már-
ton, a Terror Háza múzeum kutatási igaz-
gatója a Partizán műsorában. Békés arról is 
beszélt, hogy a szombathelyi Savaria Skins 
tagja volt, a Haladás meccsein találkozott a 
csoport tagjaival, és csatlakozott hozzájuk – 
írja a 168 Óra.

Akkor hagyta ott a szervezetet, amikor 
annak tagjai meggyalázták a szombathelyi 
zsidótemetőt, de tagadta, hogy az akcióban 
részt vett volna. Békés azt is elmondta, hogy 
a kezdeti formában a Jobbikot sem tartotta 
szélsőséges pártnak, csak később távolodott 
el tőlük.

Vona Gábor ATV-s népszerűsítése miatt 
tiltakoznak a Facebookon

Forrás: nyugatifeny.hu

2022. május 15. „A bukott náci Vona Gá-
bort akarta reklámozni az ATV, kegyetlenül 
kiakadtak az emberek. Sokan nem kérnek 
a gárdamellényt Hugo Boss-zakóra cserélő 
megmondóemberből” – olvasható a Nyugati 
Fény honlapján, ahol számos kritikus hoz-
zászólást idéznek.

A hírmagazin úgy fogalmaz, hogy a pár 
éve még „zsidózó-cigányozó szövegeket nyo-
mó, iráni Forradalmi Gárdáról ábrándozó 
bukott náci pártelnökkel” készített promó-
interjút az ATV-közeli Spirit FM rádió és az 
ATV Facebook-oldalán is megosztották.

A lap szerint az esetet még kellemetle-
nebbé teszi, hogy az ATV mögött álló Hit 
gyülekezete 2014-ben még Szavazz a Jobbik 
ellen! néven szervezett mozgalmat Vona 
Gábor pártja ellen, felhívva a figyelmet a 
pártelnök számos zsidózó, cigányozó, uszító 
beszédére.

Betört egy férfi az Óbudai Zsinagógába, 
mert nem találta a barátnőjét

Forrás: police.hu

2022. május 22. Az Óbudai Zsinagógá-
ban kereste a konyhán dolgozó barátnő-
jét egy férfi 2022. május 14-én hajnalban, 
mivel a nő nem válaszolt telefonhívásaira. 
Az épület zárva volt, ezért előbb letépte a 
biztonsági kamerát, majd berúgta az ajtót,  
és bement.

Később egy másik ajtót is megrongált, le-
tépett egy kilincset, és egy konténerépület 
redőnyeit feszegette. Végül – mivel ott sem 
talált senkit – távozott. A rendőrséget déle-
lőtt értesítették, amikor a rongálást észre-
vették – írja a police.hu.

A harmadik kerületi rendőrök három 
órán belül elfogták a feltételezett elköve-
tőt. A 39 éves T. Zsoltot rongálás vétség 
megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. 
A férfi beismerte tettét, az eljárás további  
szakaszában szabadlábon védekezhet.

EGYÉB HÍREK
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Niedermüller: Az „erőltetett magyarkodás” 
mindig együtt jár azzal, hogy azt nézzük, „ki a 
magyar és ki a zsidó”

Forrás: mandiner.hu

2022. május 9. A DK politikusa szerint 
„vidéken egy sor olyan szociokulturális mi-
liő létezik, amiben az antiszemitizmusnak 
lényegi tradíciói vannak”. A hetedik kerü-
leti polgármester a Hírklikk Mélyvíz című 
műsorának vendége volt, ahol arról az an-
tiszemita incidensről beszélt, ami a Dohány 
utcai zsinagógát érte – írja a Mandiner.

Véleménye szerint félő, hogy a választási 
eredmények ismeretében az általánosan ér-
zékelhető probléma kezelése még távolabb-
ra csúszik, a folyamatos „nemzeti magyar-
kodás” pedig csak mélyíti a konfliktust. A 
politikus itt arra utalt, hogy a szélsőjobb-
oldali Mi Hazánk párt is bejutott a parla-
mentbe.

Hozzátette: bár vidéken sokféle gondol-
kodású ember él, „az egészen biztos, hogy 
vidéken egy sor olyan szociokulturális mi-
liő létezik, amiben az antiszemitizmusnak 
lényegi tradíciói vannak”. Ezek a tradíciók 
szerinte a második világháború előtti idő-
kig nyúlnak vissza, és az „állandó, erőltetett 
magyarkodás” végül mindig oda vezet, hogy 
azt nézzük, „ki a magyar és ki a zsidó”.

Szalay-Bobrovniczky Vince: Magyarországon 
a zsidó közösség biztonságban érzi magát

Forrás: breuerpress.com

2022. május 18. A miniszterelnökség he-
lyettes államtitkára a Heti Tv Pirkadat című 
műsorában beszélt az antiszemitizmus elle-
ni küzdelemről, a hazai és az európai hely-
zetről. Szalay-Bobrovniczky Vince beszá-
molt arról, hogy Bécsbe készül egy európai 
konferenciára, ahol az antiszemitizmus el-
leni küzdelemről lesz szó. A rendezvényen 
a 27 tagállam állami tisztségviselője számol 
be arról, hogy ebben a fontos témában mi 
mindent tettek az elmúlt évben.

A helyettes államtitkár részleteket árult el 
a saját tervezett felszólalásáról, kiemelve a 
hazai törvényi szabályozást, a zéró toleran-
cia elvének alkalmazását, a zsinagógák, az 
elhagyott zsidó temetők folyamatos felújítá-
sát, valamint a magyarországi zsidó feleke-
zetek támogatását.

Szerinte valószínű, hogy a többi európai 
ország csupán papírokat tud gyártani, ilyen 
sok konkrétummal nem fognak szolgálni a 
konferencián. Kijelentette: az európai tár-
saikhoz képest is nagyobb biztonságban 
érzi magát a magyarországi zsidó közösség. 
Küzdeni kell az antiszemitizmus minden 
formája ellen, amihez be kell sorolni Izrael 
állam folyamatos kritikáját is.

A politikus megismételte: a magyar kor-
mány minden fórumon vétót emel, amikor 
úgy érzi, hogy igazságtalanul akarják elítél-
ni Izraelt, és ez így lesz a későbbiek során is. 
Orbán Viktor miniszterelnök a megválasz-
tása utáni beszédében is kiemelte azt, hogy 
Magyarország a migráció ellen van, ezért is 
fordulhat az elő, hogy itthon a migrációból 
eredő antiszemitizmus nincs jelen, ellentét-
ben az európai államokkal – mondta.

Szalay-Bobrovniczky Vince külön is be-
szélt a temetők felújításáról, megjegyezve, 
hogy Magyarország ebben a tekintetben is 
különleges, hiszen nagy hangsúlyt fektet-
nek erre. A politikus az orosz-ukrán háború 
kapcsán megemlítette azt a segítséget, amit 
Magyarország, a hazai zsidó felekezetek 
nyújtottak az Ukrajnában élő zsidó közös-
ségnek.

Megjegyezte: vannak olyan zsidó csalá-
dok is már, akik zsidóságuk megélésének 
érdekében sokkal inkább Magyarország-
ra jönnek, mint például Lengyelországba. 
Mindezek azt mutatják, hogy itthon valóban 
létezik működő és biztonságos zsidó élet.

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
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1.

7.

15.

2.

10.

8.

16.

Hitlert éltetô fiatalok gyalázták meg a Dohány 
utcai zsinagóga épületét

Vona Gábor ATV-s népszerûsítése miatt tiltakoznak 
a Facebookon

Hitlert éltette korábban a Jobbik kiskundorozsmai 
jelöltje

További gyûlöletcslekmények

Továbbra sem vállal felelôsséget náci karlendítése 
miatt Z. Kárpát Dániel

Betört egy férfi az Óbudai Zsinagógába, mert nem 
találta a barátnôjét

Önkényuralmi jelkép használata miatt ítélték el a 
Hitler születésnapját ünneplô szolnoki fiatalokat

Antiszemita komment a Kibic Magazin Facebook 
oldalán

Szkinhed volt tinédzserként a Terror Háza kutatási 
igazgatója

Zsidó egyetemisták bejegyzéseit tiltottak le az 
Állatorvosi Egyetem hallgatóinak Facebook-
csoportjában

A Dohány utcai zsinagógába hívja a részegen 
gyalázkodó fiatalokat a Mazsihisz

Horogkeresztre hasonlító képpel illusztrálták a 
tanároknak szánt etika kézikönyv borítóját

Szalay-Bobrovniczky Vince: Magyarországon a 
zsidó közösség biztonságban érzi magát

Azonosították a Dohány utcai zsinagógát levizelô 
fiatalokat

Akasztófára lógatott Dávid-csillagot rajzoltak egy 
Budapesten tanuló izraeli egyetemista lakóhelyének 
falára

Niedermüller: Az „erôltetett magyarkodás” mindig 
együtt jár azzal, hogy azt nézzük, „ki a magyar  
és ki a zsidó”

Anticionista szórólapokat osztogattak a budapesti 
Állatorvostudományi Egyetemen

május 3.

május 23.

május 4.

május 23.

május 18.

május 3.

május 15.

május 24.

május 4.

május 23.

május 9.

május 23.

május 3.

május 22.

május 16.

május 30.

4.

12.

6.

14.

3.

11.

5.

13.

9.

Hivatalos és civil reakciók

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Hivatalos és civil reakciók

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Rongálás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Diszkrimináció
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Hírek és vélemények a  
magyarországi antiszemitizmusról

Hírek és vélemények a  
magyarországi antiszemitizmusról

Közösségi hírek, reakciók 



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

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

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

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

13597539-12302010-00057157
A Tett és Védelem Alapítvány elérhetőségei: 
Cím: 1082 Budapest. Baross utca 61.
Tel: +36 1 267 57 54, +36 30 207 5130
http://www.tev.hu, info@tev.hu
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