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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 decembe-
ri monitoring-tevékenysége során öt anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított. 
Négyet gyűlöletbeszédként, egyet diszkri-
minációként kategorizáltunk. Ebben a hó-
napban egy további gyűlöletcselekményt 
regisztráltunk. 

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 

Az első esetben kiparancsolta az autóból 
idős izraeli utasait egy Bolt-taxis Budapesten. 
Ezt a diszkrimináció kategóriába soroltuk. 

A gyűlöletbeszéd kategória a következő 
eseteket tartalmazza: “HALÁL SOROS-
RA!” – írták egy X. kerületi gyártelep 
kapujára; “gázkamra szökevénynek” ne-
vezték a TEV egyik bejelentőjét; egy notó-
rius elkövető a zsidó közösséget sértő pla-
kátokat tett közzé Miskolc belvárosában;  

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. 

faragott Hitler-portrékat árusítanak  
Szilvásváradon.

A további gyűlöletcselekmény kategóriá-
ba egy jobbikos politikus múltbeli megnyil-
vánulásai kerültek. 

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. holokauszt- 
tagadás, 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. DECEMBER

A Tett és Védelem Alapítvány decembe-
ri monitoring-tevékenysége során öt anti-
szemita gyűlöletcselekményt azonosított.  
Ezeket gyűlöletbeszédként, illetve diszkri-
minációként regisztráltuk.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

“HALÁL SOROSRA!” – írták egy X. 
kerületi gyártelep kapujára

Forrás: tev.hu

2022. december 6. Bejelentés érkezett a 
Tett és Védelem Alapítvány forró drótjára, 
miszerint a 99-es busz X. kerületi, Basa ut-
cai megállójával szemben található létesít-
mény kapujára a következő feliratot festet-
ték: “HALÁL SOROSRA!”

Az autóbuszról is jól 
látható graffitiról ér-
tesítette a X. kerületi 
önkormányzatot a beje-
lentő. 

A Tett és Védelem 
Alapítvány keresi a telep 
üzemeltetőjét, és minden 
intézkedést megtesz, hogy a 
gyalázatos szöveget mielőbb 
eltávolítsák.

“Gázkamra szökevénynek” nevezték 
magánüzenetben a TEV egyik bejelentőjét

Forrás: tev.hu

2022. december 16. “Bibsi patkány! A 
rohadék tetű fajtáddal ugassál te gáz-
kamra szökevény! Van fogalmad egy-
általán, hogy kitől származol, melyik 
katona b…ta telibe a retkes anyádat 
a gettóban?! Ebben az országban te 
nem ugathatsz egy senki vagy! Saj-
nos Adolf bácsi nem tudta befejezni 
a fajtád eltüntetését a föld színéről! 
Te vagy a legjobb példa miért akarta, 
hogy ne maradjon belőletek egy olyan 
rohadt patkány sem mint te vagy!”  

– írták Messenger üzenetben a TEV forró 
drótjára bejelentést tevő személynek.

A TEV feljelentést tesz zaklatás miatt a 
rendőrségen.

A zsidó közösséget sértő plakátok jelentek 
meg Miskolc belvárosában

Forrás: tev.hu

2022. december 27. Bejelentés érkezett 
alapítványunkhoz, miszerint a miskolci 
belvárosban felállított hanukiára a zsidó 
közösséget sértő plakátokat helyezett el egy 
nő. A városgondnokság és a rendőrség is 
intézkedett a vallási jelkép megsértésének 
vétsége ügyében.

Az elkövető idén márciusban is 
gyűlöletkeltő fotókat és feliratokat 
helyezett el a város központjában. A 
fotókon szereplő hazai és izraeli vallá-
si vezetőket, közszereplőket – többek  
között – „cion zsidó náci leggonoszabb  
terroristáinak” nevezte.

Faragott Hitler-portrékat árusítanak 
Szilvásváradon

Forrás: szombat.hu

2022. december 30. A Szombat szerzője 
Szilvásváradon kirándult, ahol arra lett fi-
gyelmes, hogy a Szalajka úton, a Lovas Sta-
dion és az Erdei Vasút indító állomása kö-
zött, a játszótér szomszédságában található 
egyik szuvenír-árusnál egy Adolf Hitlert 
ábrázoló faragott portré vásárolható. Ára 
42 ezer forint.

Az árusító nő elmondta, hogy a fa-
ragványt az édesapja készítette, mert 
éppen ez jutott az eszébe, és szerinte 
ennek semmi köze Hitler tevékeny-
ségéhez. Szerint mindez „teljesen 
rendben van”. Megjegyezte, hogy a 
Hitler-portré nem „szimbólum”, tehát 
lehet nyugodtan árusítani.

Forrás: feol.hu

Forrás: tev.hu

Forrás: tev.hu

Forrás: szombat.org
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D I S Z K R I M I N Á C I Ó

Kiparancsolta az autóból idős izraeli utasait 
egy Bolt-taxis Budapesten

Forrás: 24.hu

2022. december 2. A 24.hu olvasója osz-
totta meg a felháborító incidenst, amelynek 
jómaga és két izraeli állampolgár, egy 86 
éves apa és az 50 éves lánya voltak a szenve-
dő alanyai. Az érintettek még október 2-án 
14 óra körül rendeltek egy Bolt-taxit a VII. 
kerületi Madách Imre út 2-6. szám alá. A 
jármű időben megérkezett, az utasok pedig 
beszálltak az autóba, ám a taxis felszólítot-
ta az egymással héberül beszélő utasokat, 
hogy szálljanak ki az autóból.

A beszámoló szerint a két izraeli zavartan 
nézett egymásra, a magyar utas pedig elő-
ször azt hitte, hogy rosszul hall. Aztán meg-
kérdezte a sofőrt, hogy gondolja ezt.

„Nem viszem magukat sehová” – jelentet-
te ki a Bolt-sofőr, és azt mondta, nem tar-
tozik magyarázattal. Később megjegyezte, 
hogy „mert nincs kedvem”. Néhány métert 
gurult az autóval, majd lehúzódott a járda 
mellé, és ismét arra utasította az utasokat, 
hogy szálljanak ki, akiknek más választásuk 
nem lévén, eleget tettek a felszólításnak. 
Mivel a taxi egy háztömbnyit haladt, felszá-
moltak nekik 510 forint fuvardíjat.

“Izraeli utastársaim egy 86 éves apa és 
az 50 éves lánya voltak, egy nyugdíjas épí-
tész és egy lakberendező. Még véletlenül se 
kelthettük azt a benyomást, hogy garázdák 
lennénk, akiket még elindulás előtt ki kell 
parancsolni a kocsiból” – idézte fel az eset-
ről beszámoló olvasó, aki jelezte a történte-
ket a Boltnak.

A cég az első körben azt válaszolta, hogy 
elhatárolódnak a történtektől, és vizsgála-
tot indítottak az ügyben. Később arról tá-
jékoztattak, hogy kivizsgálták az esetet, és 
megtették a szükséges intézkedéseket, de az 
adatvédelmi törvény miatt nem áll módjuk-
ban további részleteket megosztani.

A 24.hu olvasója képtelenségnek nevezte 
a választ, mivel ő bocsátotta a Bolt rendel-
kezésére a sofőr adatait, a pontos helyszínt 
és időpontot, és értelemszerűen nem továb-
bi személyes adatokra volt kíváncsi.

“Érintettként az eljárás érdekelt, a kor-
rekt kivizsgálás eredménye és legfőképpen 
annak következménye. Úgy érzem, hogy 
csak jól csengő szlogeneket közöltek velem, 
hangsúlyozták, mennyire elhatárolódnak a 
rasszizmustól, az antiszemita megnyilvánu-
lásoktól, majd egyszerűen leráztak egy kö-
dös mondattal, egy értelmezhetetlen titko-
sítással. Mintha valóban semmi közöm nem 
lenne az esethez, ami velem történt. Soha 
nem fogom megtudni, mit léptek, léptek-e 
egyáltalán valamit” – mondta az olvasó.

Az ügyben a 24.hu is megkereste a Boltot. 
A lap munkatársai arra voltak kíváncsiak, 
hogy a vélelmezhetően antiszemita vagy 
idegengyűlölő sofőr továbbra is szállíthat-e 
utasokat a Bolt égisze alatt, de lényegében 
ők is ugyanazt a választ kaptuk, mint olva-
sójuk. Azt is fontosnak tartották elmonda-
ni, hogy a sofőrök nem a Bolt alkalmazá-
sában állnak, hanem független partnerek, 
akik szolgáltatásukhoz az ő platformjukat 
használják.

A Tett és Védelem Alapítvány évek óta 
nem tapasztalt ilyen súlyos antiszemita 
incidenst. Felvettük a kapcsolatot a sér-
tettekkel, akiknek minden jogi segítséget 
megadunk. Minden okunk megvan azt fel-
tételezni, hogy az érvényben lévő antisze-
mitizmussal kapcsolatos zéró tolerancia 
jegyében a magyar hatóságok gyorsan és 
határozottan kivizsgálják a történteket.
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TOVÁBBI 
GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány decem-
beri monitoringtevékenysége során egy 
olyan esetet azonosított, amely bár gyű-
lölet motiválta incidens, de az időpontja 
ismeretlen, vagy jelentéktelensége, illetve 
az antiszemita szándék egyértelműségének 
hiánya miatt nem képezi részét a statiszti-
kának.

Nem áll távol a zsidózás a Jobbik pesterzsébeti 
képviselőjétől

Forrás: 24.hu

2022. december 1. Az időközi pesterzsé-
beti önkormányzati választáson az ellen-
zéki összefogás jelöltje Jurák Tamás lesz, 
aki mellett teljes mellszélességgel áll ki 
Juhák Tamás is, aki a Jobbik színeiben ju-
tott be 2019-ben a testületbe kompenzációs 
listáról. Juhák múltjában pedig sok érde-
kesség található: amellett, hogy szidta az 
MSZP-t és a teljes ellenzéket, zsidózott is  
– írja a Mandiner.

Juhák Tamás ismerőseit nagy előszere-
tettel köszönti fel válogatott antiszemita 
kijelentésekkel, ismerősének születés- és 
névnapján is zsidózással gratulált. „Isten 
éltessen, drága zsidó származású barátom!”  
– írta korábban, míg máskor úgy fogalma-
zott, „boldog neved napját, te zsidó!”

A Mandiner megjegyzi, Juhák Tamás ta-
valy a borsodi időközi választáson a nyíltan 
antiszemita Bíró Lászlót támogatta, aki a 
Jobbik színeiben, de az ellenzék jelöltjeként 
indult.
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Posztumusz Világ Igaza kitüntetést kapott 
Kiss Mihály szalézi szerzetes

Forrás: magyarhirlap.hu

2022. december 8. Posztumusz Világ  
Igaza kitüntetést kapott Kiss Mihály szalézi 
szerzetes, aki a vészkorszak idején zsidó fia-
talokat bújtatott a rend óbudai házában. Az 
elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes és Jákov Hadasz-Handelszman, Izra-
el budapesti nagykövete adta át Andrásfal-
vy János tartományfőnöknek csütörtökön 
Budapesten.

Semjén Zsolt köszöntőjében kiemelte: a 
holokauszt nem csupán a féktelen gonoszsá-
got mutatta meg a maga pőre valóságában, 
hanem az emberi nagyság erejét is. „Em-
lékeznünk kell mindazokra, akik keresz-
tényként életük kockáztatásával mentettek 
embereket” – fogalmazott a miniszterel-
nök-helyettes. Hozzátette: a vészkorszak 
megtanított bennünket arra, hogy egy em-
ber bármivé válhat, „magunk határozhat-
juk meg, hogy szentek vagy gonosztevők 
legyünk”.

Kitért arra: a magyar kormány az elmúlt 
években töretlen elkötelezettséggel állt ki a 
zsidó közösségek mellett. A feszült közel-ke-
leti helyzetben és az európai zsidóságot 
fenyegető biztonsági kihívások közepette 
minden tőle telhetőt megtett a zsidó közös-
ségek védelméért és az antiszemitizmus el-
len. A kormány egyértelműen jelezte, hogy 
a nemzetközi politika porondján is Izrael 
mellett áll – mondta, hozzátéve, az elmúlt 
években töretlenül fejlődtek a két ország 
kapcsolatai.

Jákov Hadasz-Handelszman szerint a Vi-
lág Igaza kitüntetés a zsidó nép és Izrael 
Állam hálájának legmagasabb rangú kife-
jezése, amellyel olyan nem zsidó embereket 
tüntetnek ki emberségükért és bátorságu-
kért, akik életüket kockáztatva mentettek 
zsidókat. Kiss Mihály valóban megérdemli 
az elismerést, mert rendkívüli bátorságot 
tanúsítva segített zsidó gyerekeknek, az 
óbudai szalézi rendház kápolnájában búj-

tatva őket üldözőik elől, és ezzel saját életét 
is kockáztatta – mondta a nagykövet. Meg-
jegyezte, az a tény, hogy Kiss Mihály pap 
volt, még jelentősebbé teszi cselekedeteit, 
figyelembe véve az akkori vallásközi kap-
csolatokat.

Andrásfalvy János, a szalézi rend magyar 
tartományának vezetője felidézte: Kiss Mi-
hály az óbudai rendház vezetőjeként 1944 
októberétől, a nyilasok néhány hetes ural-
ma alatt több zsidó származású embert foga-
dott be a rendházba, megmentve életüket. 
A téglagyári gyűjtőhely felé menet többen 
a mindig nyitott kápolnába „ugrottak be”. 
A nyilasok, amikor rájöttek, hogy a szalé-
ziak zsidó fiatalokat bújtatnak, rátörtek a 
rendházra, és az ott talált gyerekeket elhur-
colták, majd a Dunába lőtték. Kiss Mihályt 
és társait a nyilasok többször megverték, 
megkínozták, feltehetően ez is hozzájárult 
a szerzetes korai halálához. Andrásfalvy Já-
nos elmondta azt is, Kiss Mihály a harma-
dik magyar szalézi szerzetes, aki megkapja a 
Világ Igaza kitüntetést.

Az EB szomszédságpolitikáért és bővítésért 
felelős biztosával egyeztetett az Európai Tett és 
Védelem Liga küldöttsége

Forrás: tev.hu

2022. december 14. Az Európai Tett és 
Védelem Liga (APL) és az Európai Bizott-
ság szomszédságpolitikáért és bővítésért 
felelős szaktárca közötti együttműködési le-
hetőségekről és konkrét projektekről is tár-
gyalt Brüsszelben Szalai Kálmán, az APL 
főtitkára, Tamir Wertzberger, az APL nem-
zetközi kapcsolatokért felelős igazgatója és 
Várhelyi Olivér, magyar uniós biztos — írja 
a Tett és Védelem Alapítvány.

A kiemelt jelentőségű találkozón az APL 
küldöttsége bemutatta azt a tankönyv-fe-
lülvizsgálati projektet, melyben a magyar 
zsidó közösségek szakértőinek bevonásával 
vizsgálták meg a zsidó vallás, kultúra, az 
ókori és modern Izrael, valamint a holo-
kauszttal kapcsolatos ismeretanyag megje-

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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lenését a tankönyvekben, majd ajánlásokat 
fogalmaztak meg a szerkesztők, kiadók felé 
az szükségesnek vélt módosításokkal kap-
csolatban.

A magyar oktatási kormányzat Európá-
ban elsőként karolta fel a kezdeményezést, 
és az új tankönyvek kiadásánál már figye-
lembe vették a szakértőik ajánlásait. Szó 
volt arról is, hogy Magyarországon a nem-
zeti alaptantervet ötévente újra értékelik, 
ennek második ciklusa jelenleg is zajlik.

A projekt magyarországi tapasztalatai 
alapján az APL küldöttsége javasolta, hogy 
a nemzeti tantervek vizsgálatára irányuló 
programot az EB terjessze ki Ukrajnára, 
Törökországra és Szerbiára, megvizsgálva 
az ottani tankönyvekben megjelenő zsidó-
ságképet.

Várhelyi Olivér nyitottnak mutatkozott a 
program iránt, és további együttműködési 
lehetőségeket is megvitatott az APL vezető-
ivel, mint például az APL antiszemitizmus-
ra vonatkozó előítéletesség-kutatásának ki-
terjesztését az Európai Unióval szomszédos 
országokra.

Magyar zsidómentők előtt tisztelegtek 
Izraelben

Forrás: magyarhirlap.hu

2022. december 14. Az észak-izraeli 
Hazorea kibucban kedd este megtartott 
ünnepségen a második világháború idején 
működött magyarországi föld alatti cio-
nista ifjúsági mozgalmak 209 tagja, vala-
mint posztumusz kitüntetésük esetén csa-
ládtagjaik vehették át a kitüntetést. Négy 
idős túlélő zsidómentő is jelen volt az ese-
ményen, amelyen egyikük, Szara Epstein 
beszédet is mondott, de az elismerésben 
részesültek döntő többsége már nem él  
– számol be az MTI.

Eddig mintegy 580-an vehették át ezt a 
kitüntetést, közülük 127-en olyanok, akik 
Magyarországról vándoroltak be Izraelbe. 
A frissen kitüntetett több mint 200 magyar 
zsidó közül 81-en kibucokban telepedtek le 
a háború után.

Benkő Levente, Magyarország tel-avivi 
nagykövete a rendezvényen kiemelte, hogy 
a kitüntetettek példája felhívja a figyelmet 
azok hősiességére, akik a saját életük koc-
káztatásával mentettek másokat a történe-
lem ezen sötét időszakában.

„Magyarország nagyköveteként állok ma 
itt, amely 1944-ben nem tudta megvédeni 
zsidó honfitársait, és ez mélységes fájda-
lommal és sajnálattal tölt el. Másrészt egy 
olyan ország büszke képviselőjeként is állok 
itt, amely korunkban Izrael egyik legerő-
sebb támogatója a nemzetközi porondon” 
– mondta Benkő.

A holokauszt operaházi áldozatainak 
emlékére nyílt kiállítás

Forrás: kultura.hu

2022. december 14. „Összetört, elhagyott, 
meghalt…” címmel nyílt meg a Magyar Ál-
lami Operaház pincéjében a dalszínház ál-
landó kiállítása, amely az intézmény 83, a 
vészkorszak alatt származása miatt elbocsá-
tott és meghurcolt művészének és munka-
társának állít emléket.

A kiállítás Gábor Sylvie rendező, játék-
mester ötlete és doktori disszertációjához 
készített alapkutatása nyomán az 1939 júliu-
sa és 1944 áprilisa, vagyis a II. zsidótörvény 
bevezetése és Magyarország német meg-
szállása következtében elbocsátott tagok 
életét vizsgálta. A kutatást rendkívül meg-
nehezítette az események dokumentálatlan-
sága: túlélők már nincsenek, a II. világhá-
borút követő évtizedekben pedig a traumák 
jórészt elhallgatva, kibeszéletlenül marad-
tak, feljegyzések és visszaemlékezések pe-
dig csak elvétve születtek a periódusból.  
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Mégis páratlan teljesítmény Karczag Már-
ton, az Opera emléktára vezetőjének és a 
kiállítás kurátorának munkája, mert a tárlat 
az első a magyar színháztörténetben, ami a 
holokauszt eseményeit egy társulat életében 
vizsgálja – írja a kultura.hu.

A kiállítás operaházi munkásságuk fi-
gyelembevételével három csoportba osztva 
vizsgálja a 83 egykori kolléga – 14 magá-
nénekes, 5 karmester és korrepetitor, 27 
énekkari, 18 zenekari és 7 balettművész, 4 
adminisztratív dolgozó, valamint 8 műszaki 
dolgozó – életpályáját. Több mint felüket, 
45 főt a II. világháborút követően visszavett 
az Operaház, tízen nem élték túl a megpró-
báltatásokat, míg tizennyolcan nem tértek 
vissza a társulathoz. Köztük van, aki kül-
földön folytatta pályáját, volt, akinek karri-
erje megszakadt, nyolc egykori munkatárs-
ról pedig semmilyen információ nem áll  
rendelkezésünkre 1945 után.

A tárlat helyszíne, az operaházi páholyok 
alatt futó, patkó alakú pincefolyosó is szim-
bolikus, mivel Budapest ostroma idején 
több százan zsúfolódtak itt össze az egykori 
operaházi dolgozók és családtagjaik közül. 
A legnevesebb vendég Kodály Zoltán volt, 
akinek felesége, Sándor Emma zeneszer-
ző, műfordító is bujkálásra kényszerült, de 
az üldözöttek közül itt talált menedékre az 
operaénekesek közül Bársony Dóra, Palotay 
Árpád, Venczell Béla és feltehetőleg Egry 
Lili, valamint Kleir Nelly balettművész.
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Horthy-festmény előtt adták át az egyházi 
Kapisztrán Szent János-elismeréseket

Forrás: nepszava.hu

2022. december 16. Berta Tibor katolikus 
tábori püspök egy Horthy Miklósról készült 
festmény előtt adta át a tábori püspökség 
által 2014-ben alapított Kapisztrán Szent 
János-elismeréseket. A díjátadó ünnepsé-
get december elején rendezték a Szabadság 
téri református Hazatérés Temploma egyik 
helyiségében – írja a Népszava.

A gyülekezet lelkésze Hegedűs Loránt, 
a templom bejáratánál Horthy Miklós 
mellszobra látható. A szobron kívül a Hor-
thy-kultusz ápolását szolgálja a volt kor-
mányzót ábrázoló festmény is, amely abban 
a teremben kapott helyet, ahol a rendez-
vényt tartották.

A Népszava kérdésére, nem érzi-e zava-
rónak, hogy egy Horthy Miklóst ábrázoló 
festmény volt a háttér az ünnepségen, Berta 
Tibor tábori püspök közölte: elfogadták ezt 
a helyzetet. „Ha elmegyek egy étterembe, 
vagy vendégségbe, ott sem szedhetem le a 
falról azt a képet, ami nem tetszik” – jelen-
tette ki. Ugyanakkor többször elismételte, 
„nem szerencsés”, hogy a díjátadón így ala-
kultak a körülmények, és az sem, hogy az 
eseményről készült tudósításban jól látható 
a Horthy-festmény.

Berta Tibor magyarázatként elmondta, 
hogy a katolikus tábori püspökség szék-
helye a Szabadság téri református egyház-
község mellett van. A püspök elmondta: a 
Budapest-Szabadság téri Hegedűs Loránt 
vezette református egyházközséggel évti-
zedek óta jó viszonyt ápolnak, az ökume-
nizmus jegyében arra törekednek, hogy 
támogassák és segítsék egymást a minden-
napokban is.

„Így amikor olyan nagyobb létszámú ren-
dezvényünkre kerül sor, amelyet a püspök-
ségen alkalmas helyiség hiányában nem tu-
dunk megtartani, a református gyülekezet 
helyiségeit használhatjuk. Ez történt a mos-
tani elismerések átadásakor is. Az említett 
teremben több más történelmi személyről 
készült festmény is látható: Balassi Bálint 
költő, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, 
Bocskai István, Erdély és Magyarország 
fejedelme, Kossuth Lajos, Magyarország 
kormányzó-elnöke, Rákóczi Ferenc vezérlő 
fejedelem, Thököly Imre kuruc hadvezér, 
erdélyi fejedelem portréja.”

A püspök hangsúlyozta, nem szimpatizál  
se Horthy Miklóssal, sem azzal az elnyomó 
rendszerrel, ami abban az időben kialakult. 
A katolikus tábori püspökségen éppen ezért 
nincs se festmény, se bármilyen más kép a 
volt kormányzóról. Berta Tibor elmondta, 
az elmúlt 28 éves katonalelkészi szolgálatá-
ban arra törekedett, hogy szem előtt tartsa 
a katolikus egyház tanítását, amely elítéli 
és elutasítja az emberek faj, bőrszín, tár-
sadalmi helyzet vagy vallás alapján történő 
bármilyen üldözését, diszkriminációját, az 
antiszemita megnyilvánulások valamennyi 
formáját.

Berta Tibor kitért arra is, hogy Frölich 
Róbert volt tábori rabbival 1994 óta isme-
rik egymást, vele különösen jó, barátinak 
nevezhető a kapcsolata, ahogyan a tábori 
rabbinátus jelenlegi vezető főrabbijaival is.

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

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

11.

7.

2.

10.

8.

Nem áll távol a zsidózás a Jobbik 
pesterzsébeti képviselôjétôl

Faragott Hitler-portrékat árusítanak 
Szilvásváradon

Magyar zsidómentôk elôtt tisztelegtek 
Izraelben

Kiparancsolta az autóból idôs izraeli utasait 
egy Bolt-taxis Budapesten

A zsidó közösséget sértô plakátok jelentek 
meg Miskolc belvárosában

Horthy-festmény elôtt adták át az egyházi 
Kapisztrán Szent János-elismeréseket

“HALÁL SOROSRA!” – írták egy X. kerületi 
gyártelep kapujára

A holokauszt operaházi áldozatainak 
emlékére nyílt kiállítás

“Gázkamra szökevénynek” nevezték 
magánüzenetben a TEV egyik bejelentôjét

Posztumusz Világ Igaza kitüntetést kapott Kiss 
Mihály szalézi szerzetes

Az EB szomszédságpolitikáért és bôvítésért 
felelôs biztosával egyeztetett az Európai Tett 
és Védelem Liga küldöttsége

december 6.

december 14.

december 19.

december 1.

december 30.

december 14.

december 8.

december 14.

december 2.

december 27.

december 16.

4.

6.

3.

5.

9.

Közösségi hírek, reakciók

Közösségi hírek, reakciók

Közösségi hírek, reakciók

Közösségi hírek, reakciók

További gyûlöletcselekmények

Egyéb hírek

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

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

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

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

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