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vezetői összefoglAló 

Az antiszemitizmus elleni küzdelem egyik legfontosabb feltétele a helyzet pontos ismerete, az 
antiszemitizmus valódi elterjedtségének vizsgálata. A tett és védelem Alapítvány egyik célja 
éppen a kérdést övező ismerethiány felszámolása. ennek eszköze többek között a folyamatos 
és szakmailag megalapozott közéleti monitoring tevékenység, mivel a tényleges információk 
összegyűjtése, elemzése nélkül nem lehet valós védelmet biztosítani a közösség számára. A 
monitoring eredményét az Alapítvány havi rendszerességgel közzé teszi.

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az antiszemita gyűlölet bűncselekményekkel, 
illetve a gyűlölet motiválta incidensekkel. A jelentés ezt a kettőt összefoglalóan gyűlölet-
cselekményeknek nevezi. mindkettő esetében fontos kritérium, hogy azok elkövetésekor 
azonosítható az antiszemita motiváció. míg azonban az előbbiek a büntetőjog szerint 
bűncselekményeknek minősülnek, az utóbbiak ezt a szintet nem érik el. A teljes kép felrajzolá-
sához azonban mindkét típusú cselekmény dokumentálására szükség van.

Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél szélesebb körű monitorozásához sokféle forrás 
együttes használatára van szükség. Az események regisztrálásán kívül fontos azok különböző 
jellemzőinek számbavétele is. A dokumentálás során ezért egyrészt rögzítjük a cselekmények 
helyszínére, elkövetőjére, célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat. másrészt 
különböző cselekménytípusokat is megkülönböztetünk.

2013 augusztusában nyolc antiszemita gyűlölet-cselekményt azonosítottunk. ezek közül 
egy számít rongálásnak, hetet pedig a gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk. A gyűlölet-
cselekmények legnagyobb része a fővárosban történt. 
Augusztusban a tett és védelem Alapítvány öt feljelentést tett. kettőt magánszemély ellen 
közösség elleni izgatás, illetve holokauszttagadás miatt. A többit pedig a kuruc.info ellen 
rágalmazás, valamint holokauszttagadás miatt. mindegyik ügy folyamatban van.
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A tett és védelem AlApítvány

Az antiszemitizmus jelensége nem új keletű magyarországon. A korábban tapasztalt 
gyűlöletbeszéd azonban egyre jobban eluralkodik a közéletben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a 
nyíltan antiszemita, rasszista nézeteket valló szélsőségeseknek számos országgyűlési képviselője 
van, így az antiszemita gyűlöletbeszéd a parlamentben, valamit szervezett rendezvényeken is 
sokkal inkább megjelenik. ezek a tényezők hívták életre a tett és védelem Alapítványt. A tett 
és védelem Alapítvány a hazai jogrendszer által biztosított civil szerveződési lehetőségek közül 
az alapítványi formát választotta; bejegyzése 2012 novemberében történt meg. Az Alapítvány 
a romló minőségű közbeszéd, a kirekesztés, az antiszemitizmus táptalaját adó ismerethiány, 
valamit az atrocitások és a törvényszegések elleni erélytelen jogi fellépéssel szemben kíván új 
alternatívát nyújtani.

összefogás

A tett és védelem Alapítvány bejegyzett civil szervezet. Az Alapítvány munkájában 
közreműködők között vannak a neológiát és ortodoxiát képviselő mazsihisz, a statsquo/chábád 
emiH, a reform irányzatú szim salom vezető személyiségei és az irányzatoktól független, de 
a társadalom elismert tagjaiként számon tartott emblematikus személyiségek egyaránt. Az 
Alapítvány kurátorai megjelenítik a magyarországon működő legfontosabb zsidó vallási és 
kulturális irányzatokat és így szimbolikusan is kifejezik, hogy az antiszemitizmus elleni fel-
lépés mindannyiunk közös ügye.

brüsszel intézet
Az antiszemita gyűlöletcselekmények monitorozását a Tett és Védelem Alapítvány által életre hívott Brüsszel 
Intézet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (ebesz) által kidolgozott és javasolt mód-
szerek alapján végzi. Az intézet, a monitoring munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standard-
izált források által nyújtott információk alapján rögzíti és elemzi. Az incidenseket hét különböző kategóriába 
soroló monitoring munka forrásai többek között: az intézet saját kutatási és incidenskövetési csoportjának 
forrásai, a sajtóban és a közmédiában fellelhető információk, valamint a kormányzati szervekkel kötött megál-
lapodás keretében lehetőség nyílik a bírósági, a bűnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban 
fellelhető releváns adatok felhasználására is. Az intézet létrehozta és üzemelteti az 51 00 000 számon elérhető 
FORRÓDRÓT-ot, melyen antiszemita és zsidóellenes megnyilvánulások bejelentésére nyílik lehetőség.

A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi rendszeres monitoring-jelentések közzétételén túl magába foglalja 
egy átfogó, a zsidóságot érintő, kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmazó kutatást, valamint az egész 
társadalomra kiterjedő felmérést az antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban.  A program részét ké-
pezi továbbá egy olyan differenciált képzési program kialakítása, mely az állami ügyintézés különböző szintjei 
és szereplői számára biztosít felkészítést a rasszista és antiszemita jelenségekkel kapcsolatos fellépésről, eljárá-
sokról iskolai és továbbképzés-rendszerű tananyagok formájában.
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A jelentésről

A magyarországi antiszemitizmus megítélése, kezelése sokszor rendkívül szélsőséges. egyrészt 
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsinylik az ilyen cselekmények, megnyilvánulások súlyát. 
Az is előfordulhat azonban, hogy egy-egy kirívó eset kapcsán az a kép alakul ki, hogy ezek az 
esetek elárasztják a közéletet. A tényleges helyzet megismerése a valós problémák kezelésének 
elengedhetetlen feltétele, ezért a tett és védelem Alapítvány feladatának tekinti, hogy pontos 
és minél teljesebb képet adjon a magyarországi antiszemitizmus mértékéről. ennek egyik 
eszköze az antiszemita gyűlölet-bűncselekmények és incidensek1  monitorozása. ennek ered-
ményét az Alapítvány havi rendszerességgel teszi közzé. A havi beszámolókon kívül minden 
évben részletesebb elemzéseket is magába foglaló összefoglaló jelentést készít az adott évben 
elkövetett cselekményekről. 

A gyűlölet bűncselekmények elleni küzdelem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek eltérnek 
más bűncselekmény típusoktól. ezek a bűncselekmények egyfajta üzenetnek tekinthetők, így 
túlmutatnak magán a cselekedeten. ez a többlet-jelentés a társadalom különböző színterein 
manifesztálódik: az egyén, a megtámadott csoport és végül az egész társadalom szintjén. Az 
áldozatok pszichológiailag, érzelmileg nagyobb traumát élhetnek át. ezeknél a cselekmények-
nél nem „csak” az áldozatok vagyona, testi épsége kerül veszélybe, hanem önbecsülése is. ezek 
a tettek megkérdőjelezik az egyén egyenlőséghez, magához a társadalomhoz való tartozásának 
jogát. fontos, hogy ezeknél a bűncselekményeknél az áldozatokat valamilyen megváltozhatat-
lan tulajdonságuk miatt ér támadás, éppen ezért még védtelenebbnek érezhetik magukat. Az 
áldozatok sokszor attól félnek, hogy újra atrocitások áldozataivá válnak. Az ilyen esetek nem 
megfelelő kezelése könnyen az áldozatok másodlagos viktimizációjához vezethet. ennek a 
cselekménytípusnak nagy hatása van arra a csoportra nézve is, amelyhez a megtámadott 
egyén tartozik. ezen cselekmények áldozatai sokszor felcserélhetőek, mivel számtalan esetben 
a támadás nem egy bizonyos személyre irányul, hanem bárkire, aki az adott – éppen meg-
támadott – csoport tagja. éppen ezért ezen csoport tagjai érzelmileg szintén involválódnak, 
illetve attól félhetnek, hogy a jövőben ők maguk is ilyen előítélet motiválta bűncselekmény 
célpontjaivá válhatnak. különösen igaz ez olyan csoportok esetében, amelyek hosszú idő 
óta ki vannak téve az előítéleteknek. nem kell bizonygatni, hogy a zsidóság ezek közé a 
csoportok közé tartozik. ezek a cselekmények sértik azt a normát, miszerint a társadalom 
tagjai egyenlők. Az ilyen esetek nem megfelelő kezelése az egész társadalomra nézve is súlyos 
következményekkel járhat. egyrészt az elkövetőket vagy akár másokat is hasonló bűntettek 
elkövetésére sarkallhat. másrészt jelentősen csökkentheti a társadalmi kohéziós erejét. (levin 
és mcdevitt 1999, 92–93; osce/odiHr 2009a, 19–21; osce/odiHr 2009b, 17–18; 
perry 2001, 10)

 1 Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben. 
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általánosságban elmondható, hogy kevesebb gyűlölet-cselekményt jelentenek, illetve doku-
mentálnak, amint amennyi valójában megtörténik. Az áldozatok sok esetben nem jelentik 
ezeket a rendőrségnek. ennek több oka lehet. egyrészt sokan nem bíznak abban, hogy a 
hatóságok megfelelően kezelik ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség, akár előítéletesség 
okán. Az áldozatok közül sokan nem rendelkeznek azzal a jogismerettel, ami garantálja a 
védelmüket. Az áldozatok érezhetnek szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett tulajdon-
ságuk kiderül. Az alulminősítés is sok esetben előfordul, vagyis a hivatalos szervek nem ál-
lapítják meg a gyűlölet motivációt. éppen a civil szervezetek azok, akik segíthetnek ezen prob-
lémák orvoslásában. különösen hasznos lehet az állami szervekkel – például rendőrséggel, 
ügyészséggel – való együttműködés.2 A civil szervezetek által készített jelentések alkalmasak 
lehetnek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét felhívják az országban elkövetett, gyűlölet 
motiválta cselekményekre. Az összegyűjtött adatok alapján hosszú távú trendek rajzolhatók 
fel. A civil szervezetek segíthetnek egy-egy eset jogi útra való terelésében, elláthatják az ál-
dozatok védelmét, illetve más módokon segíthetik őket. ezek a szervezetek közvetítőként is 
szolgálhatnak az áldozatok és a rendőrség között. (osce/odiHr 2009b, 34–36)

 2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendőrség együttműködése. 
(CST 2013)
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módszertAn

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet mo-
tiválta incidensekkel. ezeket az ebesz a következőképpen definiálja3 (osce/odiHr 
2009b, 15–16):

 • gyűlölet-bűncselekmény: olyan a büntetőjog szerinti bűncselekmény, amelyet 
  emberek bizonyos csoportjaival szembeni előítélet motivál4

 • gyűlölet motiválta incidens: olyan cselekmény, amely szintén az emberek bizonyos  
  csoportjaival szembeni előítéleten alapul, de nem éri el a bűncselekmények szintjét

Az egyes gyűlölet-bűncselekmények kiemelt jelentőségét mutatja, hogy számos ország 
bűntető-törvénykönyve elkülönülten foglalkozik ezekkel az esetekkel. A magyar büntetőjog 
kétféle gyűlölet-bűncselekményt nevesít: a közösség tagja elleni erőszak, valamint a 
közösség elleni uszítás bűntettét. Az újonnan elfogadott büntető törvénykönyv (2012. évi 
c. törvény) az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekményekről szóló 
XXi. fejezetének 216., valamint a köznyugalom elleni bűncselekményekről szóló XXXii. fe-
jezetének 332. paragrafusa foglalkozik ezekkel. A közösség tagja elleni erőszak bűntette akkor 
állapítható meg, ha az elkövető a sértettet azért, mert az valamely védett csoporthoz tartozik 
bántalmazza, kényszeríti. ezen kívül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas kihívóan közösség-
ellenes magatartást tanúsít. A bűntett csak akkor valósul meg, ha ennek konkrét sértettje van. 
A közösség elleni uszítás leginkább gyűlölet-beszédet jelent, és a tényállás megállapításának 
feltétele, hogy azt nagy nyilvánosság előtt követik el. Az uszítás nem konkrét személy, hanem 
egy csoport ellen irányul. fontos kiemelni, hogy más bűncselekmények is minősülhetnek 
úgy, hogy azokat rasszista indítékkal követték el. ebben az esetben a bíróságnak súlyosabb 
ítéletet kell hoznia.5 (tAsz 2012, 3–4) ezeken kívül a btk. 333. paragrafusa a nemzeti-
szocialista rendszer bűnei tagadásának bűntettéről szól. A 335. paragrafus pedig a különböző 
önkényuralmi jelképek (többek között horogkereszt, ss-jelvény, nyilaskereszt) terjesztését, 
nagy nyilvánosság előtti használatát és közszemlére tételét tiltja.

3 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, azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé 
egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
4 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 kezeléséről lásd később.
5 A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minősítést kimeríti, ha 
valaki ilyen indítékkal követ el bűncselekményt.
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A gyűlölet incidensek meghatározásának módjairól trendjeiről májusi jelentésünkben részle-
tesen írtunk. ezen kívül ott ismertettük a nemzetközi szakirodalom ezzel kapcsolatos megálla-
pításait. jelentésünkben olyan gyűlöltet-bűncselekményeket és gyűlölet-incidenseket mu-
tatunk be, amelyek motivációja antiszemitizmus. ilyen cselekménynek számít minden, ahol 
annak elkövetője, célpontja, módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet személy, cso-
port, rendezvény, épület, emlékmű vagy egyéb tulajdon. fontos, hogy csak abban az esetben 
beszélhetünk antiszemita motivációról, ha kifejezetten a zsidósághoz való tartozás feltevése mi-
att választotta az elkövető az adott célpontot. ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés valós-
e: a zsidóságoz való vélt tartozás is elegendő. A monitorozás során gyűlölet-cselekménynek 
tekintünk egyrészt mindent, ami a gyűlölet-bűncselekmény kategóriájába esik. ezek lehet-
nek a büntetőtörvénykönyv által nevesített bűncselekmények (közösség tagja elleni erőszak, 
közösség elleni uszítás, nemzetiszocialista rendszer bűneinek tagadása, önkényuralmi jelképek 
használata), azonban más a büntetőtörvénykönyvben szereplő tettek is, ha az előítéletes mo-
tiváció bizonyítható. A gyűlölet-incidensek azonosításakor különböző, a monitorozás során 
rögzített, indikátorok vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e anti-
szemitizmus a motivációja. 

Az antiszemita gyűlölet-cselekmények minél szélesebb körű monitorozásához sokféle forrás 
együttes használatára van szükség. különösen fontosak számunkra az áldozatok bejelentései. Ha 
az áldozat nekünk nem tud vagy nem akar bejelentést tenni, akkor egy közvetítő bevonásával 
értesülhetünk az incidensről. ilyen közvetítő lehet az áldozat hozzátartozója, ismerőse, az eset 
tanúja vagy egy másik civil szervezet. A bejelentések megkönnyítését szolgálja az Alapítvány 
– korábban említett – huszonnégy órás telefonos forró drótja. ezen kívül lehetőség van online 
bejelentésre, amelynek során a bejelentő még inkább megőrizheti anonimitását.

Az Alapítvány deklarált célja, hogy kapcsolatban álljon a hatóságokkal, mivel lehetséges, hogy 
az áldozat először hozzájuk fordul vagy egy szemtanú őket értesíti. 

fontos információforrást jelentenek a különböző médiumok: a televízió, a rádió, valamint a 
sajtó nyomtatott, illetve internetes változata. A jelentés lényeges részét képezi a mostanában 
egyre nagyobb fenyegetettséget jelentő úgynevezett virtuális gyűlölet monitorozása. 

ezen médiumok monitorozását egyrészt fizetett szakemberek látják el professzionális sajtó-
figyelés keretei között, másrészt önkéntesek is folyamatosan figyelik a médiumokat és a kinyert 
információt továbbküldik a brüsszel intézet munkatársainak feldolgozására. fontosnak 
 tartjuk, hogy lehetőség szerint a média egy mind nagyobb szeletét folyamatos monitorozás 
alatt tarthassuk. ez kiterjed nagyjából az összes fogható tv- és rádióadóra, az összes nagyobb 
példányszámú nyomtatott sajtótermékre, illetve az interneten nem csupán a hírportálok, de a 
közösségi oldalak és a szélsőséges, uszító honlapok monitorozására is. 
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A monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyűlölet-cselekmények közül vannak olyanok, amelyeket a statisztika részé-
nek tekintünk, vannak azonban olyanok is, amelyeket rögzítünk, azonban a havi statisztikába 
nem számítjuk bele.6

gyűlölet-események, amelyek beleszámítanak a statisztikába

 • csak magyarországon történt gyűlölet-események; függetlenül attól, hogy az áldozat  
  magyar állampolgár-e 
 • minden cselekedet, esemény, atrocitás, amely zsidó személyek, szervezetek vagy tulaj- 
  don ellen irányul és ahol bizonyítható az antiszemita szándék vagy tartalom vagy ahol  
  a támadás azért történt, mert az áldozat zsidó vagy azt gondolták róla, hogy zsidó 
 • bármilyen zsidó intézmény, épület tudatos és indokolatlan megrongálása (akkor is,  
  ha a rongáláshoz nem társult további explicit antiszemita üzenet [például egy zsinagóga  
  ablakát bedobják kővel])
 • antiszemita kommentek blogokon, fórumokon, közösségi oldalakon, amelyeket  
  jelentettek a tett és védelem Alapítványnak
 • antiszemita és neonáci anyagok eljuttatása egyes zsidó személyekhez, zsidó szer- 
  vezetekhez, intézményekhez
 • antiszemita és neonáci anyagok kihelyezése egyes zsidó személyek tulajdonához, 
  zsidó szervezetekhez, intézményekhez
 • izraellel és cionizmussal kapcsolatos kritikák, ha azok túlmennek a politikai közlésen  
  és hagyományos zsidóellenes sztereotípiák előhívását szolgálják
 • események, amelyek alkalmasak arra, hogy zsidókban félelmet keltsenek

gyűlölet-események, amelyek nem számítanak bele a statisztikába

 • magyarországhoz, magyarországi zsidósághoz kötődő antiszemita gyűlölet-cselekmények,  
  amelyek valamiért nem tartoznak a statisztikába (például: nem magyarországon történtek)
 • gyűlölet kifejezések, amelyek honlapokon, kommentekben és online fórumokon rend- 
  szeresen megjelennek és nem érkezett róluk személyes bejelentés a tett és védelem 
  Alapítványhoz

6 Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
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A regisztrált cselekmények több jellemzőjét is rögzítjük. korábban említettük azokat az in-
dikátorokat, amelyek segítségével valószínűsíthető, hogy az adott cselekedet elkövetésének 
motivációja előítélet volt. ezek az indikátorok az elkövető különböző jellemzőire, az áldozat-
ra vonatkozó adatokra, a cselekmény helyszínére, időpontjára vonatkoznak. Az adatgyűjtés 
során ezeket rögzítjük. ezen kívül vizsgáljuk, hogy az adott cselekménynek voltak-e és ha igen 
milyen– akár büntetőjogi – következményei. 

Az egyes cselekmények regisztrálása mellett fontos azok kvalitatív különbségeinek megragadása  
is. Az esetek tipizálását kétféle módon is elvégezzük. Az egyik kategória-rendszer szerint a 
következő típusokat különböztetjük meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja elleni erőszak, 
önkényuralmi jelkép használata és holokauszttagadás. 

A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekmény-
típust különböztetünk meg, amelyek a következők (ceji 2012, 10–12):

 • emberölés: halált okozó személy elleni támadás
 • súlyos fizikai erőszak
  o személy elleni támadás, amely súlyos testi sértést okozhat
  o fegyverrel vagy más, sérülés okozására alkalmas eszközzel elkövetett támadás
  o tulajdon elleni támadás, amely során az ingatlanban tartózkodó emberek meghalhatnak
  o bombák és levélbombák
  o emberrablás
 • támadás
  o személy elleni fizikai támadás, amely nem életveszélyes és nem súlyos
  o az áldozat védekezése vagy menekülése következtében sikertelen támadási kísérlet
  o emberek tárgyakkal való megdobálása, azt az esetet is ide értve, amikor a dobás célt  
   tévesztett
 • rongálás
  o tulajdon elleni fizikai támadás, amely nem okoz életveszélyt
  o tulajdon meggyalázása
  o gyújtogatás, amely nem okoz életveszélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet
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 • fenyegetés
  o egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos fenyegetés
  o „bombatámadás”, amelyről később kiderül, hogy csupán megtévesztés volt
  o zaklatás
  o rágalmazás
 • gyűlöletbeszéd
  o nyilvános gyűlöletbeszéd
  o virtuális gyűlölet
  o sértő magatartás
  o egynél több címzettnek elküldött sértő írás
  o irodalom és zene
 • diszkriminációs esetek

fontosnak tartjuk a gyűlölet-cselekmények kontextusba helyezését is. ezek a tettek ugyanis 
egyáltalán nem függetlenek attól a társadalmi és kulturális környezettől, amiben történnek. 
lényeges ezen cselekmények dinamikája is: sokszor inkább folyamatokról, mintsem külön-
álló eseményekről van szó. (perry 2001, 8) A statikus adatokon kívül rövid leírásokat is 
közlünk az egyes esetekről, ami segít a cselekményt körülvevő környezet megértésében.7 Az 
idősoros adatok elemzésekor pedig mindenképpen gondot fordítunk majd az események dina-
mikájának bemutatására. 

11
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AntiszemitA gyűlölet-
cselekmények – 2013. Augusztus

A tett és védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2013 augusztusában nyolc anti-
szemita gyűlölet-cselekményt azonosított. ezek közül egy számít rongálásnak, hetet pedig a 
gyűlöletbeszéd kategóriájába soroltunk. A gyűlölet-bűncselekményeket típusok szerint mutat-
juk be. Az egyes csoportba tartozó eseteket más szempontok szerint is jellemezzük.

 ElköVETéS hElySzínE
 ElköVETéS hElySzínE
  főváros      6
  megyeszékhely     1
  egyéb város     1
  község      0
  n/A      0
  nincsen konkrét helyszín   0
 ElköVETéS SzERVEzETTSégE
  spontán     4   
  szervezett     3
  n/A      1
  CSElEkmény BünTETőjOgI TípuSA
  közösség elleni uszítás    6
  közösség tagja elleni erőszak   1
  Holokauszt-tagadás    1
  önkényuralmi jelképek használata  0
  n/A      0
  CSElEkmény-TípuS
  támadás     1
  gyűlöletbeszéd     7
  n/A      0

1. táblázat: gyűlölet-cselekmények legfontosabb jellemzői, 2013. augusztus (esetszámok)
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rongálás

A cselekmények közül egyet soroltunk ebbe a kategóriába. Az eset a budapest vonzáskörzeté-
ben lévő budaörsön történt. 

megrongált mezüze Budaörsön

Budaörs, Pest megye
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Augusztus 10-én egy zsidó származású nő vitába keveredett bérlőivel a lakbér elmaradása 
miatt budaörsön. Az albérlő élettársa antiszemita megjegyzéseket tett és megfenyegette 
a nőt. A zsidó hölgy csak utána vette észre, hogy a bérlők megrongálták az ajtófélfára 
szegelt mezüzét is. A nő feljelentést tett a rendőrségen és megkereste a tett és védelem 
Alapítványt is. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyik.

gyűlöletbeszéd

Az augusztusban elkövetett gyűlölet-cselekmények közül hét esetében beszélhetünk 
gyűlöletbeszédről. két esetben biztosan tudható, hogy szervezett akcióról volt szó. Az egyik a 
jobbikhoz, a másik pedig két, a jobbikhoz közelálló szélsőjobboldali szervezethez köthető. A 
cselekmények közül hat közösség elleni uszítás, egy pedig holokauszt-tagadás volt.. 

Csatáryra emlékeztek az FTC szurkolói 

Budapest
Forrás: MTI, HVG
Augusztus 17-én az ftc-mtk örökrangadón „in memoriam csatáry lászló” feliratú 
molinót feszítettek ki az ftc szurkolói. A magyar labdarúgó szövetség (mlsz) már 
másnap közleményben közölte, hogy az ügyben a szövetség fegyelmi bizottsága hivatott 
vizsgálatot folytatni, és „futballpályán semmifajta burkolt vagy nyílt politikai állásfog-
lalásnak, mások méltóságát, nemzeti érzését sértő megnyilvánulásnak nincs helye”. Az 
ftc elnöksége augusztus 21-én az mti-hez eljutatott közleményében elnézést kért a 
történtekért és úgy fogalmazott, hogy politikai provokáció történt, amellyel a nézők egy 
maroknyi csoportja megsértette a ferencvárosi torna club 114 éves szellemiségét. A köz-
leményben kijelentették, hogy a történtek mélyen ellentétesek a klub „erkölcs, erő, egyet-
értés” hármas jelszavával, „hiszen a ferencváros minden időben együtt érzett az üldözöttek-
kel”. Augusztus 22-én az mlsz 800.000 forintos büntetéssel sújtotta az egyesületet. 
Augusztus 23-án az ftc baráti kör és a nagy béla Hagyományőrző egyesület adott ki 
közleményt, miszerint mélyen elítélik azt, ami a lelátón történt és visszautasítják, hogy 
ez a fradi-szurkolók műve lett volna. Augusztus 24-én az ftc igazgatósági elnöke, 
kubatov gábor videoüzenetben kérte a csatáry-molinót kifeszítő drukkereket, hogy 
jelentkezzenek augusztus 26-ig a fradinál. Ha ezt nem teszik meg, akkor megkezdik a 
szurkolók beazonosítását a múlt szombati videofelvételek alapján – szólt az ultimátum.
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Augusztus 25-én a ferencváros összes szurkolói csoportja vállalta a felelősséget a „kassai 
hóhérra” emlékező transzparensért, egyben emlékeztették a klubelnököt, hogy korábban 
azt állította: büszke a molinó későbbi kifeszítőire”. steiner pál írásban kérdezte polt péter 
legfőbb ügyészt, hogy folyik-e büntetőeljárás a molinó ügyében, amire a főügyész augusztus 
29-én válaszolt, miszerint a kérdést feljelentésként továbbította az ügyészségnek.

Betiltatná a Simon Wiesenthal központ működését a jobbik

Budapest
Forrás: HVG
szilágyi györgy, a jobbik országgyűlési képviselője augusztus 27-i sajtótájékoztatóján 
azt mondta, hogy a simon Wiesenthal központ nemzetbiztonsági kockázatot jelent 
magyarország számára, ezért a párt felszólítja a kormányt: tiltsa be annak működését, a 
nem magyar állampolgárságú alkalmazottait pedig utasítsa ki az országból. A képviselő 
erről azt követően beszélt, hogy a központ levelet küldött az európai labdarugó szövet-
séghez (uefA) az ftc-mtk mérkőzésen kifeszített csatáry-molinó ügyében.

Tarlós István antiszemita utalást tett az őt bírálókra

Budapest
Forrás: Népszava Online
tarlós istván budapest főpolgármestere augusztus 29-én a Hír tv-nek adott interjú-
jában, egy őt ért bírálattal kapcsolatban a demokratikus koalíció politikusairól a 
következőket mondta. „most egy dolog, hogy nekik, ha felcsapják időnként a bibliát, 
miért mindig az ószövetségnél nyílik kizárólag ki, de most erről nem akarok semmit 
sem mondani.”, illetve „rosszul alkalmaznak ötletszerűen kiollózott idézeteket, hát így 
jár az, aki egy darabig bérmálkozik, meg aki a mi megváltónkat a rabbik előtt nevezi 
megváltónak, annak talán ritkábban kellene ötletszerűen ollóznia a bibliából, de ez az ő 
gondjuk”. A demokratikus koalíció másnap közleményben tiltakozott, és antiszemitá-
nak minősítették a főpolgármester szavait. tarlós istván rövid közleményben válaszolt 
az őt ért vádakra és azokat nevetséges és szánalmas próbálkozásnak, az általa mondottak 
erőltetett félremagyarázásának titulálta. 
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zsidózás és antiszemita póló az Alföldi-ellenes tüntetésen

Budapest
Forrás: HVG, Magyar Narancs
Augusztus 30-án az istván, a király budapesti be-
mutatója előtt a papp lászló sportaréna előtti téren 
mintegy 80-100 ember gyűlt össze a kárpát Haza 
őrei és a magyar nemzeti gárda felhívására, hogy 
Alföldi róbert, a darab rendezője ellen tiltakozzon. 
A tüntetésen folyamatosak voltak az antiszemita és 
homofób rigmusok. Az egyik tüntető „magyar va-
gyok, nem zsidó” feliratú pólóban jelent meg a tün-
tetésen. 

“holokamu” feliratú matricával közlekedő furgon Budapesten

Budapest
Forrás: NOL, Népszava Online
A népszabadság online még májusban beszámolt 
egy furgonról, amelynek a hátán „Holokamu” feliratú 
matrica volt. Akkor egy jogászt kérdeztek arról, hogy 
ez a cselekmény kimeríti-e a büntetőtörvénykönyv 
holokauszttagadásról szóló tényállását. A szakember 
álláspontja az volt, hogy ha a jármű gazdája tudta, 
hogy a feliratot mások a nemzetiszocialista rend-
szerek által elkövetett népirtás tényének tagadásaként 
értelmezhetik, akkor a bűncselekmény megalapo-
zott gyanúja legalábbis felvethető. Az üggyel akkor 
több szélsőjobboldali portál is foglalkozott. Úgy tűnik azonban a furgon gazdáját a 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja nem tántorította el, mert augusztus 14-én a 
népszava online számolt be róla, hogy az m5-ös fővárosi kivezető szakaszán ismét 
feltűnt a kisteherautó. A tett és védelem Alapítvány most nemzetiszocialista és a kom-
munista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása miatt feljelentést tett.

hitlert éltető felirat kaposváron

Kaposvár, Somogy megye
Forrás: Sonline
olvasói bejelentés alapján számolt be róla a sonline.hu, hogy egy kaposvári aluljáró 
falán Hitlert éltető felirat látható. A városban nem ez az első hasonló eset. 2011 áprilisá-
ban a 67-es úton, a kaposvárra bevezető oldalon az egyik jelzőtáblára Hitlert éltető 
feliratokat festettek. tavaly februárban pedig egy Hitlert ábrázoló fotót ragasztottak 
a holokauszt emléktáblára a baross gábor utcában. Akkor a rendőrség rongálás miatt 
indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
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horogkeresztek és antiszemita firkák az izraelita temető buszmegállójában

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
A kozma utcai izraelita temetőnél lévő buszmegálló táblájára horogkereszteket rajzoltak 
és Auschwitz feliratokat írtak ismeretlenek.
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további AntiszemitA 
gyűlöletcselekmények

17

A tett és védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2013 augusztusában egy olyan 
cselekményt azonosított, amely nem képezi részét a statisztikának. A cselekmény esetében 
elképzelhető, hogy azt antiszemita indítékkal követték el, azonban ez a szándék nem bi-
zonyítható. ezzel együtt az esetleges következmények miatt fontosnak tartjuk, hogy beszámol-
junk az esetről. 

megrongált botlatókő a Dohány utcában

Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
A tett és védelem Alapítvány munkatársai egy bejelentés alapján találták és fotózták le a 
dohány utca 34. számnál lévő megrongált botlatókövet. ezen kövek a vészkorszak ide-
jén elhurcolt zsidóknak állítanak emléket egykori lakhelyüknél. Az Alapítvány felvette 
a kapcsolatot a botlatóköveket kihelyező német illetőségű stolperstein alapítvánnyal és 
az azokat készítő mesterrel, günter demniggel a botlatókő mielőbbi helyreállításának 
érdekében. ezen kívül a területileg illetékes vii. kerületi önkormányzatot is értesítette.

megrongált botlatókő
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közösségi Hírek, reAkciók

18

TEV: megengedhetetlen a háborús bűnös éltetése 

Budapest
Forrás: MTI

A tett és védelem Alapítvány (tev) az mti-hez augusztus 21-én eljuttatott közleményé-
ben jelezte, hogy megengedhetetlennek tartja az ftc elnökének azon nyilatkozatás, mely 
politikai  véleménynyilvánításnak minősített egy háborús bűnös éltetését. mint ismeretes, 
az mtk elleni mérkőzésen a ferencvárosi szurkolok egy csoportja „in memoriam csatary 
laszlo” feliratú transzparenssel emlékeztek az elhunyt háborús bűnösre.
 
A tett és védelem Alapítvány a közleményében kiemelte: „A Csatáry Lászlóra emlékező 
szurkolók nem politikai véleményt fejtettek ki, hanem erkölcsi szempontból megkérdőjelezhetetlen, 
az európai etikai konszenzus alapját képező értékekből űztek végtelen cinizmussal gúnyt, 
sértették meg magyar holokausztáldozatok százezreinek emlékét”. 

A mAzsiHisz szintén közleményben fejezte ki felháborodását az incidens miatt.
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HivAtAlos és civil reAkciók

Ilan mor beszéde az antiszemitizmus és a romaellenesség elleni küzdelemről a roma 
holokauszt áldozatinak emléknapján

Budapest
Forrás: MTI
Augusztus 6-án erdő péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a roma holo-
kauszt áldozataiért és a magyarországi cigányságért mutatott be szentmisét a budapesti 
szent istván bazilikában. Az eseményen beszédet mondott ilan mor izraeli nagykövet, 
aki többek között szólt az oktatás szerepéről az antiszemitizmus és romaellenesség 
megelőzésében, illetve arról, hogy a kormányoknak mindig ébereknek kell lenniük a 
gyűlöletbeszéd elterjedésének megakadályozásában. 

Elhunyt a háborús bűnökkel vádolt Csatáry lászló

Budapest, Kassa
Forrás: MTI
Augusztus 7-én szeptember 26-ra tűzte ki a kassai kerületi bíróság annak a tárgyalás-
nak az időpontját, amelynek során a testületnek csatáry lászló életfogytiglan tartó 
szabadságvesztés büntetése letöltésének módjáról kell döntést hoznia. ugyanezen a 
napon a fővárosi ítélőtábla az egy hónapja felfüggesztett eljárás folytatására utasította 
a fővárosi törvényszéket. A tárgyalásra és az eljárás folytatására azonban nem kerül 
sor, mert augusztus 10-én 98 éves korában a háborús bűnökkel vádolt csatáry lászló 
elhunyt. németországban valamennyi német országos médium beszámolt a halálhírről. 
több szlovák lapban is cikkek jelentek meg ezzel kapcsolatban. csatáry lászló ügyének 
előzményeiről júniusi és augusztusi jelentésünkben részletesen beszámoltunk. 

Rasszizmus miatt bepanaszolták az uEFA-nál a győr és a honvéd szurkolóit

Budapest
Forrás: MTI

A futball a rasszizmus ellen európában (fAre) csoport a győr és a Honvéd szurkolóinak 
az európai kupamérkőzéseken tanúsított rasszista viselkedése miatt az európai labdarúgó 
szövetséghez (uefA) fordult. A július 17-én játszott győr–makkabi tel-Aviv bajnokok 
ligája-selejtezőn a hazai drukkerek antiszemita rigmusokkal sértegették az izraeli rivális 
játékosait és szimpatizánsait. július 25-én a vojvodina-budapest Honvéd európa liga-
selejtező visszavágóján cigányozást és náci karlendítést tapasztalt a szervezet megfigyelője.
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A Wallenberg Egyesület megvonná a pénzt a Ferencvárostól

Budapest
Forrás: HVG, MTI, Jobbik.hu
Augusztus 20-án a csatáry-molinó kapcsán, azonban a ftc mérkőzésein tapasztal-
ható folyamatos antiszemita és rasszista kilengésekre is reagálva a raoul Wallenberg 
egyesület azt javasolta, hogy ne kaphasson semmilyen állami támogatást az az egyesület, 
amelyik nem tesz érdemi intézkedést a mérkőzésein történő antiszemita megnyilvánulá-
sok ellen. többek között emlékeztettek arra is, hogy továbbra is feltáratlan az egyesület 
korábbi elnökét egy mérkőzésen ért inzultus. Az esetről júniusi jelentésünkben mi is 
beszámoltunk.
Augusztus 22-én novák elődöt, a jobbik országgyűlési képviselőjét egy sajtótájékoz-
tatón többek között erről a javaslatról is kérdezték. A jobbik alelnöke azt mondta, 
elképesztőnek tartja, hogy bármilyen szankció érjen egy focicsapatot azért, mert a 
mérkőzésén kifeszítettek „egy ártatlan emberre”, „hiszen azt gondolom, az ártatlanság 
vélelme mindenkinél fennáll, akit nem ítéltek el”, emlékező transzparenst. „A holokauszt-
ipar részének” tudja be „ezt a hisztériakeltést” – jelentette ki. A jobbik augusztus 26-án 
holnapján így fogalmazott: „A jobbik felháborodással figyeli, hogy a raoul Wallenberg 
egyesület az elmúlt időszakban minden lehetőséget megragadott arra, hogy – akár 
kegyeleti jogokat sértve – lejárassa a fradit és megpróbálja ellehetetleníteni annak 
működését.”
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A magyarországi jobboldali radikalizmusról közölt tudósítást az osztrák köz-
szolgálati rádió

Ausztria
Forrás: MTI
A romagyilkosságok perében született elsőfokú ítéletről, a magyarországi jobboldali radi-
kalizmusról és a fidesz politizálásáról közölt tudósítást az osztrák közszolgálati rádió. A 
tudósító értékelése szerint a magyarországi jobboldali radikális körök az utóbbi időben 
valamelyest a háttérbe húzódtak. A magyar gárdát betiltották, s a jobboldali radikálisok 
nem annyira a romák lakta településeken, inkább az interneten „vonulnak fel”. Az orf 
szerint a rasszista, antiszemita megnyilvánulásokkal szembeni tolerancia ennek ellenére 
is magasabb magyarországon, mint Ausztriában vagy németországban. A lakosság 10–
15 százaléka ápol szélsőjobboldali nézeteket vagy hajlik arra, hogy elfogadja azokat. 
A tudósító úgy látja, az orbán-kormánynak „sok mindent fel lehet róni, de azt nem, 
hogy antiszemita és rasszista”, csak „nagyon nem szerencsés módon” cselekszik, amikor 
el akarja nyerni a fidesztől jobbra álló választók szavazatait.

magyarországi antiszemitizmusról cikkezett a jewish Telegraphic Agency

Forrás: HetiVálasz.hu
Augusztus 26-án kelt híradásában a jewish telegraphic Agency arról számolt be, hogy 
véleményük szerint magyarországon még mindig kiugró az antiszemitizmus. erre példa-
ként hozta a csatáry-molinó kifeszítését, az izraeli csapattal zajló barátságos mérkőzésen 
történteket, illetve azt, hogy a jobbik parlamenti képviselője szerint a kettős állampol-
gárságú képviselőket regisztrálni kellene, mert nemzetbiztonsági kockázatot jelentnek. A 
cikk kifejti, hogy a zsidó nyári fesztivál sikere részben abban áll, hogy rengeteg külföldi 
zsidó érkezik szolidaritásból az országba a koncertek idején.
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Demokrata képviselők méltatták a magyar kormány antiszemitizmus elleni harcát

Washington, Amerikai Egyesült Államok
Forrás: HVG
két amerikai demokrata párti politikus levelet írt szapáry györgy washingtoni magyar 
nagykövetnek, amelyben üdvözölték a magyar kormány eddigi kiállását az antiszemi-
tizmus ellen, egyúttal további határozott fellépésre ösztönöztek. A levélben, amelyet 
augusztus 27-én tettek közzé magyarországon, a politikusok kifejtették, hogy az amerikai 
kormány és több civil szervezet aggodalommal figyelte a szélsőségek és az antiszemitizmus 
erősödését magyarországon az elmúlt években, különösen a zsidók elleni támadásokat, 
a zsidó temetők megrongálását és „a fasiszta jobbik” tagjainak antiszemita kijelentéseit. 
mindazonáltal úgy vélekedtek, hogy a magyar kormánynak e folyamat visszaszorítására 
tett erőfeszítései biztatóak. csaknem 100 ezer zsidó él magyarországon, tehát az ország 
a legnagyobb zsidó közösség otthona közép-európában – mutattak rá. Hangsúlyoz-
ták: a magyar kormánynak elkötelezettnek kell lennie a gyűlölet-bűncselekmények és a 
gyűlöletbeszéd elleni harc mellett.
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A Tett és Védelem Alapítvány kuratóriumi elnökének feljelentése a www.kuruc.info 
hírportál ellen rágalmazás és holokauszttagadás miatt

bodnár dániel, a tett és védelem Alapítvány kuratóriumának elnöke augusztus 6-án 
feljelentést tett a www.kuruc.info domainnév alatt üzemelő szélsőjobboldali hírportál 
ellen. A honlapon július 18-án megjelent írásban bodnár dánielt szélhámosnak, köz-
törvényes bűnözőnek nevezték, valamint azt állították, hogy másokat meglopott, egy 
július 23-án megjelent írásban csalónak nevezték, majd július 24-én a zsidóbűnöző kife-
jezést használták. ezért a kuratórium elnöke rágalmazás miatt feljelentést tett. 
A július 23-diki cikkben ezen kívül bodnár dániel egy közeli hozzátartozójáról azt 
írták, hogy „belefulladt az auschwitzi strandmedencébe”, valamint az egész korszakot a 
„homokamu időszakának” nevezték. mivel ezek a kijelentések alkalmasak arra, hogy a 
nemzeti szocialista rendszerek által elkövetett népirtást jelentéktelen színben tüntessék 
fel, ezért a tett és védelem Alapítvány holokauszttagadás miatt külön is feljelentést tett. 
Az Alapítvány indítványozta a honlap hozzáférhetetlenné tételét.

Feljelentés a www.kuruc.info hírportál ellen holokauszttagadás miatt

A tett és védelem Alapítvány augusztus 12-én feljelentést tett a www.kuruc.info 
domainnév alatt üzemelő szélsőjobboldali hírportál ellen. A honlapon július 27-én jelent 
meg az efraim zuroffal, a simon Wiesenthal központ vezetőjével készített der standard 
interjú fordítása Ausztria bezzeg nem kergeti halálba az állampolgárait zsidó parancsra 
címmel. A cikkhez a szerkesztő különböző kommentárokat fűzött, többek között azt, 
hogy „az osztrák vezetők is nagyon jól tudják, hogy csupán olcsó hazugság a gázkam-
rásdi”. Az írás kimeríti a nemzeti szocialista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása 
bűncselekmény törvényi tényállását, ezért az Alapítvány indítványozta a honlap hozzá-
férhetetlenné tételét.

Feljelentés ismeretlen tettes ellen közösség elleni uszítás miatt

egy facebook felhasználó nyilvános fiókjában egy vélhetően őt ábrázoló képet helyezett el, 
ahol egy Amd-65 típusúnak kinéző gépkarabéllyal látható. A képhez fűzött hozzászólások, 
illetve a felhasználó reflektálásai egyértelművé teszik az antiszemita szándékot. Az 
Alapítvány augusztus 29-én ismeretlen tettes ellen feljelentést tett közösség elleni uszítás 
bűncselekménye miatt. 
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Ssz.    Dátum Esemény kategória

1 augusztus 6. ilan mor beszéde az antiszemitizmus és romaellenesség elleni  hivatalos és civil reakciók
  küzdelemről a roma holokauszt áldozatainak emléknapján 

2 augusztus 6. A magyarországi jobboldali radikalizmusról közölt tudósítást  magyarországi antiszemitizmusról
  az osztrák közszolgálati rádió

3 augusztus 6. bodnár dánielnek, a tett és védelem Alapítvány kuratóriumi  
  elnökének feljelentése a www.kuruc.info hírportál ellen tett és védelem alapítvány ügyei
  rágalmazás és holokauszttagadás miatt

4 augusztus 10. megrongálták egy zsidó nő mezüzéjét a kiadó lakása ajtófélfáján gyűlöletcselekmény: rongálás

5 augusztus 10. elhunyt csatáry lászló hivatalos és civil reakciók

6 augusztus 12. tett és védelem Alapítvány feljelentése a www.kuruc.info  tett és védelem alapítvány ügyei
  hírportál ellen holokauszttagadás miatt hivatalos és civil reakciók

7 augusztus 13. rasszizmus miatt bepanaszolták az uefA-nál a győr hivatalos és civil     
  Honvéd szurkolóit

8 augusztus 17. csatáryra emlékező molinó az ftc-mtk meccsen gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

9 augusztus 20. A Wallenberg egyesület megvonná az állami támogatást 
  az ftc-től a meccseiken ta¬pasztalható antiszemita  hivatalos és civil reakciók
  megnyilvánulások és az elmaradt érdemi intézkedések miatt

10 augusztus 21. mazsihisz: felháborító az ftc-szurkolók transzparense közösségi hírek, reakciók

11 augusztus 22. megrongált botlatókő a dohány utcában gyűlöletcselekmény (statisztikán kívül)

12 augusztus 26. magyarországi antiszemitizmusról cikkezett a jewish magyarországi antiszemitizmusról
  telegraphic Agency 

13 augusztus 27. betiltaná a simon Wiesenthal központ működését a jobbik  gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd  

14 augusztus 27.  Amerikai demokrata képviselők méltatták a magyar 
  kormánynak az antiszemitizmus elleni harcát és további magyarországi antiszemitizmusról
  elkötelezettséget szorgalmaztak   

15 augusztus 29. tarlós istván, budapest főpolgármestere antiszemita  gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
  utalást tett az őt bírálókra

16 augusztus 29. tett és védelem Alapítvány feljelentése ismertetlen tettes tett és védelem alapítvány ügyei
  közösség elleni uszítás miatt

17 augusztus 30. zsidózás és antiszemita póló az Alföldi elleni tüntetésen gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

18          - „Holokamu” feliratú furgon budapesten gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

19             - Hitlert éltető felirat egy kaposvári aluljáróban gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd

20          - Horogkeresztek és antiszemita firkák az izraelita temető gyűlöletcselekmény: gyűlöletbeszéd
  buszmegállójában  

Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sorrendben mutatjuk be. 
A kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményről a jelentés melyik részében számoltunk be bővebben. 

A HónAp krónikájA
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kApcsolAt és támogAtás

A tett és védelem Alapítvány zsidó szervezetek civil kezdeményezése, amely a zsidó tradíciókat 
követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább elharapódzó antiszemita jelenségek 
visszaszorításáért.  

Amennyiben bárkit vélt vagy valós zsidósága miatt bántalmazás vagy antiszemita inzultus 
érte, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt csatornákon továbbítsuk az intézke-
désre rendelt szervekhez!

bejelentéseket Az Alábbi leHetőségek bármelyikén
fogAd Az AlApítvány: 

forródrót

 51 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: 1052 budapest. semmelweis utca 19.
tel: +36 1 267 57 54 

http://www.tev.hu
info@tev.hu
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