
AntiszemitA 
gyűlölet-bűncselekmények és 

incidensek 

Havi összefoglaló
2015. június

BRÜSSZEL INTÉZET





3

Tartalomjegyzék  3
Vezetői összefoglaló  5
A Tett és Védelem Alapítvány  6

Brüsszel Intézet  6
Összefogás  7

A jelentésről  8
Módszertan  10
Antiszemita gyűlölet-cselekmények – 2015. június  14

Gyűlöletbeszéd  14
További antiszemita gyűlölet-cselekmények  15
Közösségi hírek, reakciók  18
Hivatalos és civil reakciók  19
Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról  21
Egyéb hírek  24
A Tett és Védelem Alapítvány hivatalos ügyei  26
A hónap krónikája  32
Kapcsolat és támogatás  35
Felhasznált irodalom  36
Impresszum 38

TaRTaLomjEgyZÉk





5

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 felrajzolásához 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.

A Tett és Védelem Alapítvány júniusi monitoring 
tevékenysége nyomán egy antiszemita gyűlölet-
cselekményt azonosított. Az eset a gyűlöletbeszéd 
kategóriájába esik: a budapesti Bajcsy-Zsilinszky 
úton az egyik falra horogkeresztet rajzoltak. Hat 
esetet viszont nem számítottuk be a statisztikába, 
mivel nem beazonosítható az elkövetés ideje 
vagy helye, emiatt ezeket a További antiszemita 
gyűlölet-cselekmények részben összegeztük. 
Jelentésünkben továbbá számos, a magyarországi 
holokauszthoz, antiszemitizmushoz kapcsolódó 
eseményről adunk hírt.

A Tett és Védelem Alapítvány 2015 júniusában 
jogsegély keretében egy munkaügyi keresetet 
nyújtott be a bíróságra, mivel egy magánszemélyt 
próbaideje alatt vélhetően izraelita származása 
miatt bocsátották el azonnali hatállyal.

VEZETőI öSSZEfogLaLó
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Az antiszemitizmus jelensége nem új kele tű 
Magyarországon. A korábban tapasztalt gyűlö-
letbeszéd azonban egyre jobban eluralkodik a 
közéletben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a nyíltan 
antiszemita, rasszista nézeteket valló Jobbiknak 
negyvenhárom országgyűlési képviselője van, így 
az antiszemita gyűlöletbeszéd a parlamentben, 
valamint 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.

a TETT ÉS VÉdELEm aLapíTVáNy

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 módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoring 
munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standardizált 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 megállapodás 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 képezi 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, eljárásokról iskolai és továbbképzés-rendszerű tananyagok 
formájában.
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Összefogás

A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett civil 
szervezet. Az Alapítvány munkájában közre-
működők között vannak a statsquo/chábád EMIH, 
a reform irányzatú SzimSalom vezető személyiségei 
és az irányzatoktól független, de a társadalom 

elismert tagjaiként számon tartott emblematikus 
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány kurátorai 
megjelenítik a Magyarországon működő legfon-
tosabb zsidó vallási és kulturális irányzatokat és így 
szimbolikusan is kifejezik, hogy az antiszemitizmus 
elleni fellépés mindannyiunk közös ügye.
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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 eredményét 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 bűncse-
lekmények 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. 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 
megtámadott – 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. 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. (Levin és McDevitt 
1999,  92–93; OSCE/ODIHR 2009a,  19–21; 
OSCE/ODIHR 2009b, 17–18; Perry 2001, 10)

Általánosságban elmondható, hogy kevesebb 
gyűlölet-cselekményt jelentenek, illetve dokumen-
tálnak, amint amennyi valójában megtörténik. 
Az áldozatok sokszor 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. 
Bizonyosan sok áldozat van, aki nem ismeri a 
vonatkozó jogszabályokat. Az áldozatok érezhetnek 
szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett 
tulajdonságuk kiderül. Az alulminősítés is sok 
esetben előfordul, vagyis a hivatalos szervek nem 
állapítják meg a gyűlölet motivációt. Éppen a civil 
szervezetek azok, akik segíthetnek ezen problémák 
orvoslásában. Különösen hasznos lehet az állami 
szervekkel – például rendőrséggel, ügyészséggel 
– való együttműködés.2 A civil szervezetek által 
készített jelentések alkalmasak lehetnek arra, hogy 

1   Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben. 
2    Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendőrség együttműködése. (CST 2013)

a jELENTÉSRőL
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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 áldozatok védelmét, illetve más módokon 
segíthetik őket. Ezek a szervezetek közvetítőként is 
szolgálhatnak az áldozatok és a rendőrség között. 
(OSCE/ODIHR 2009b, 34–36)
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A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: 
gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet moti-
válta incidensekkel. Jelentésünkben a kétféle 
cselekményt együttesen gyűlölet-cselekményeknek 
nevezzük. Ezeket az EBESZ a következőképpen 
definiálja3 (OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):

gyűlölet-bűncselekmény: olyan a büntetőjog 
szerinti bűncselekmény, amelyet emberek bizo-
nyos csoportjaival szembeni előítélet motivál4

gyűlölet motiválta incidens: olyan cselekmény, 
amely szintén az emberek bizonyos csoportjaival 
szembeni előítéleten alapul, de nem éri el a bűn-
cselekmények 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. fejeze-
tének 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 közösségellenes 
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 nemzetiszocialista 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.

A gyűlölet incidensek meghatározásának módja iról 
trendjeiről 2013 májusi jelentésünkben részletesen 
írtunk. Ezen kívül ott ismertettük a nemzetközi 
szakirodalom ezzel kapcsolatos megállapításait. 
Jelentésünkben olyan gyűlölet-bűncselekményeket 

módSZERTaN 

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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és gyűlölet-incidenseket mutatunk be, amelyek 
motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek 
számít minden, ahol annak elkövetője, célpontja, 
módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet 
személy, csoport, rendezvény, épület, emlékmű 
vagy egyéb tulajdon. Fontos, hogy csak abban az 
esetben beszélhetünk antiszemita motivációról, 
ha kifejezetten a zsidósághoz való tartozás 
feltevése miatt 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 lehetnek 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 motiváció bizonyítható. A 
gyűlölet-incidensek azonosításakor különböző, 
a monitorozás során rögzített6, indikátorok 
vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott 
tettnek lehetett-e antiszemitizmus 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 
sajtófigyelés 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. A 
monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan 
kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyűlölet-cselekmények közül 
van nak olyanok, amelyeket a statisztika részének 
tekintünk, vannak azonban olyanok is, amelyeket 
rögzítünk, azonban a havi statisztikába nem szá-
mítjuk bele.7

6    Ezeket a Módszertan későbbi részében mutatjuk be.
7  Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
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Gyűlölet-események, amelyek beleszámítanak a 
statisztikába

•  csak Magyarországon történt gyűlölet-esemé-
nyek; függetlenül attól, hogy az áldozat magyar 
állampolgár-e 

•  minden cselekedet, esemény, atrocitás, 
amely zsidó személyek, szervezetek vagy 
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyítható az 
antiszemita szándék vagy tartalom vagy ahol a 
támadás azért történt, mert az áldozat zsidó 

•  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 szervezetekhez, 
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, 
ame lyek valamiért nem tartoznak a statisztikába 
(például: nem Magyarországon történtek)

•  gyűlölet kifejezések, amelyek honlapokon, kom
mentekben és online fórumokon rendszeresen 

megjelennek és nem érkezett róluk személyes 
bejelentés a Tett és Védelem Alapítványhoz

A regisztrált cselekmények több jellemzőjét is 
rögzítjük. Korábban említettük, hogy különböző 
indikátorokat használunk, amelyek segítségével 
valószínűsíthető, hogy az adott cselekedet 
elkövetésének motivációja előítélet volt. Ezek az 
indikátorok az elkövető különböző jellemzőire, 
az áldozatra vonatkozó adatokra, a cselekmény 
helyszínére, időpontjára, az esemény esetleges 
előzményeire 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 nemzetiszocialista rendszer 
bűneinek tagadása, holokauszt-tagadás. 

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
-  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 
meghallhatnak
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- bombák és levélbombák
- emberrablás

• Támadás
-  személy elleni fizikai támadás, amely nem 

életveszélyes és nem súlyos
-  az áldozat védekezése vagy menekülése követ-

keztében sikertelen támadási kísérlet
-  emberek tárgyakkal való megdobálása, azt az 

esetet is ide értve, amikor a dobás célt tévesztett
• Rongálás

-  tulajdon elleni fizikai támadás, amely nem okoz 
életveszélyt

-  tulajdon meggyalázása
-  gyújtogatás, amely nem okoz életveszélyt, 

sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés

-  egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos 
fenyegetés

-  „bombatámadás”, amelyről később kiderül, 
hogy csupán megtévesztés volt

-  zaklatás
-  rágalmazás

• Gyűlöletbeszéd
nyilvános gyűlöletbeszéd
virtuális gyűlölet
sértő magatartás
egynél több címzettnek elküldött sértő írás
irodalom és zene

• Diszkriminációs esetek

Fontosnak tartjuk a gyűlölet-cselekmények kon-
textusba helyezését is. Ezek a tettek ugyanis 
nem légüres térben léteznek és egyáltalán nem 
függetlenek attól a társadalmi és kulturális 
környezettől, amiben történnek. Lényeges ezen 
cselekmények dinamikája is: sokszor inkább 
folyamatokról, mintsem különálló eseményekről 
van szó. (Perry 2001, 8) A statikus adatokon kívül 
rövid leírásokat is közlünk az egyes esetekről, 
ami segít a cselekményt körülvevő környezet 
megértésében.8 Az idősoros adatok elemzésekor 
pedig mindenképpen gondot fordítunk majd az 
események dinamikájának bemutatására. 

8  Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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A Tett és Védelem Alapítvány júniusi monitoring 
tevékenysége nyomán egy antiszemita gyűlölet-
cselekményt azonosított, amely a gyűlöletbeszéd 
kategóriájába tartozik.

Gyűlöletbeszéd

Horogkereszt a Bajcsy-Zsilinszky úton
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Június 4-én értesítette a Tett és Védelem Alapítványt 
az egyik önkéntese, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út 49. 
szám alatt található épület falára egy körülbelül 10 

cm nagyságú horogkeresztet rajzoltak. Az önkéntes 
rendszeresen közlekedik azon a környéken, állítása 
szerint az önkényuralmi jelkép nem sokkal előtte 
kerülhetett a falra. 

aNTISZEmITa gyűLöLET-cSELEkmÉNyEk
 2015. június

A Bajcsy-Zsilinszky úton található horogkereszt, Forrás: TEV
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A Tett és Védelem Alapítvány monitoring 
tevékenysége során 2015 júniusában hat olyan 
esetet azonosított, amely nem képezi részét a 
statisztikának, mivel az elkövetés ideje vagy helye 
nem beazonosítható.

Összefirkáltak egy Mátyás utcai Toi Toi-t
Budapest, Mátyás utca
Forrás: Tudózsidó

Június 3-án tett közzé a Tudózsidó egy fényképet, 
amelyen egy közterületi Toi Toi mellékhelyiség 
látható. A budapesti Mátyás utcában található 
eszköz oldalára két Dávid-csillagot rajzoltak, 
valamint az egyik Dávid-csillag közepébe EU 
feliratot írtak.

Antiszemita és Izrael-ellenes feliratok a 
Hajógyári-szigeten
Budapest, Hajógyári-sziget és környéke
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Június 6-án küldte el fényképeit a Tett és Védelem 
Alapítvány önkéntese, amelyeken a Hajógyári-

szigeten található villanyoszlopok és egy graffitis 
fal látható. A „Trágya Izrael” és az „Irtsd a szar 
zsidót” feliratok váltakoznak több villanyoszlopon. 
A graffitivel ellátott falon pedig a fentebb leírt 
feliratok mellett egy fordított horogkereszt is 
helyet kapott. Az önkéntes beszámolója szerint 
az általa küldött képeken a K-hídtól kezdődően 
a gáton lévő villanyoszlopok láthatók, viszont 
az illető már az árpád-hídi HÉV megállónál is 
elhelyezett feliratokat, valamint a sziget közepén 
több helyen is vannak hasonló feliratok.

ToVáBBI aNTISZEmITa gyűLöLET-cSELEkmÉNyEk

A Mátyás utcai Toi Toi, Forrás: Tudózsidó

A graffitis fal és kettő a villanyoszlopok közül a Hajógyári-
szigeten, Forrás: TEV
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A zsidók nem bírják cérnával?
Budapest, Astoria
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Június 6-án jelentették a Facebookon keresztül a 
Tett és Védelem Alapítványnak, hogy az Astorián a 
9-es busz Óbuda, Bogdáni út felé közlekedő oldalán 
a megállóban elhelyezett információs táblákra az 
alábbi szöveggel ellátott matricákat ragasztottak: 
„Magyar gondolat. Nem bírják cérnával?” A felirat 
mellett pedig egy II. Rákóczi Ferencet ábrázoló rajz 
látható, amint a szájára éppen egy Dávid-csillagot 
varrnak és az öltések helye vérzik. A matrica a 
kuruc.info szélsőjobboldali portált hivatott 
reklámozni. A két matrica közül az egyik javarészét 
korábban eltávolították.

Sisák Imre zsidózott
Magyarország
Forrás: !!444!!!

A !!444!!! június 8-án közölte le azt a cikkét, 
amelyben videót tettek közzé, ahogy Sisák Imre 
János volt országgyűlési képviselő, egykor Pásztó 
polgármestere, jelenleg pásztói kormányhivatalnok, 
zsidókkal kapcsolatos véleményét fejti ki: „egyetlen 
probléma van, hogy azok, akik az érdekeinket 
érvényesítették, képviselték, az összes külkereskedelmi 
cég a szocializmusban, most is mind […] piszkos 
zsidókból állt. Azoknak csak egyetlenegy fontos dolog 
van, a saját zsebük. […] Egy-két zsidó ismerősöm 
volt, olyan helyzetben találkoztunk, amikor […] 
nem volt érdekes a dolog számára, tehát támadó 
nem volt, de most, hogy ez a Krämer bent van a 
képviselőtestületben, […] az a nagy harci helyzet 
[…], hogy én ezen az egyetlen emberen keresztül 
megtapasztaltam milyen aljas piszkos egy népség.”

A !!444!!! számítása szerint Sisák Imre 2006 és 
2010 között nyilváníthatta ki véleményét, amikor 
ő Pásztó polgármestere volt és Krämer László 
pedig önkormányzati képviselői mandátummal 
rendelkezett a pásztói önkormányzatban.

A napvilágra került videó kapcsán történt 
eseményeket a Hivatalos és civil reakciók részben 
ismertetjük.

A kiragasztott matricák, és a matrica eredetije, Forrás: Tett és 
Védelem Alapítvány és kuruc.info
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Dávid-csillagok szemeteskukákon
Budapest, Filatorigát
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

A Tett és Védelem Alapítvány önkéntese június 
15-én értesítette az Alapítványt, hogy a budapesti 
Filatorigátnál található HÉV megállónál található 
szemeteskukákra egy-egy nyíl kíséretében Dávid-
csillagokat rajzoltak. Az egyik Dávid-csillag 
közepébe az EU feliratot is beleírták.

Balogh Sándor levele a Magyar Katolikus Püspöki 
Karnak
Magyarország
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Májusi jelentésünkben beszámoltunk róla, hogy 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2015 
szeptemberétől kötelezően elvégzendő lesz „A 
holokauszt és emlékezete” elnevezésű kurzus.

Június 17-én a Tett és Védelem Alapítvány 
önkéntese jelezte, hogy Dr. Balogh Sándor, az 
Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia 
professzor, nyílt levélben kérte a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar beavatkozását a tantárggyal 
kapcsolatban. Levelében beszélt az antiszemitizmus 
elleni küzdelemről: „[…] a létező antiszemitizmus 
ellen nehéz fellépni. Sokkal könnyebb azt megelőzni 
úgy, hogy nem beszélünk róla, nem hívjuk fel rá 
a figyelmet, és nem provokáljuk ki!”. Levelében 
kijelentette a holokauszttal kapcsolatban, hogy „a 
történelmi igazság nincs megállapítva, […] ez a 
korszak még nincs történelmileg feldolgozva”.

Levelében egy orosz zsidó, Eliezer Rabinovich 
előadásából idézett: „Horthy Miklós leállította 
a deportálást. Nincs még egy ilyen történelmi 
személyiség, aki körül ennyi hazugság keringene. […] 
Horthy betartotta az V. Gusztáv svéd király tiltakozó 
levelére fogalmazott válaszát: mindent megtesz, 
ami az adott politikai helyzetben lehetséges. És 
valóban: az egyetlen alkalom a második világháború 
történetében, hogy a fegyverek erejét bevetve egy 
államfő megakadályozza a további deportálásokat.”

A levélben felveti egy nem kötelező tárgyként 
bevezetett, általános, emberi kegyetlenséggel 
foglalkozó tantárgyat, amely kapcsán a zsidó és 
a cigány holokausztot is lehetne tárgyalni, de 
ugyancsak a tananyag részét képezné az a kutatás, 
amelyben egy zsidó újságíró azt találta, hogy a 
második világháború után, „zsidó kézben lévő 1255 
lengyel, német és Szovjet Unióbeli koncentrációs 
táborokban” (szöveghű idézet) körülbelül 60-80.000 
„kegyetlenül megölt német” vesztette életét.

A Filatorigátnál található kukák, Forrás: TEV



Sorsok Háza
Budapest
Forrás: MTI

Szalay-Bobrovniczky Vincét, a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős helyettes 
államtitkárát az MTI a június 18-án Washington 
tartott, a holokauszt áldozatairól megemlékező 
és a magyarországi zsidó zenei emlékeket felidéző 
koncert kapcsán kereste meg.9 Szalay-Bobrovniczky 
az interjúban kitért rá, hogy az amerikai IHRA-
küldöttség a budapesti plenáris ülése idején,  
június 8. és 11. között felkereste a Sorsok Házát, 
amelyet „építészetileg és a terek kialakítása 
szempontjából nagyon tetszetősnek talált”. A 

delegáció azt kérte, hogy a magyar kormány a 
megfelelő tartalmat helyezze el benne.

A helyettes államtitkár megerősítette Lázár 
János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
kijelentését, hogy a Sorsok Háza csak azt követően 
kerül megnyitásra, hogyha teljes konszenzus 
alakul ki annak tartalmáról. Szalay-Bobrovniczky 
Washingtonban elmondta Nicholas Deannek, 
az amerikai külügyminisztérium holokauszt-
ügyi különmegbízottjának, az Egyesült Államok 
IHRA-delegációja vezetőjének, hogy a magyar 
kormány folyamatos egyeztetést folytat a magyar 
zsidó közösséggel és a nemzetközi szervezetekkel is 
szeretné folytatni az egyeztetést.

köZöSSÉgI híREk, REakcIók 

18

9  Az eseményről további információk a Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról részben olvashatóak.



A TEV eltávolította a horogkeresztet
Budapest, Kőbánya-Kispest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Májusi jelentésünkben számoltunk be arról, 
hogy a Kőbánya-Kispest tömegközlekedési busz 
csomópont 968-as busz menetrendre ismeretlen 
személy fekete filccel horogkeresztet rajzolt. A Tett 
és Védelem Alapítvány munkatársa június elsején 
eltávolította a horogkeresztet a menetrendről.

Felmentették hivatalából
Budapest; Nógrád megye
Forrás: MTI, Lánglovagok.hu tűzoltóportál, 
Népszabadság

A További antiszemita gyűlölet-cselekmények 
között ismertettük, hogy Sisák Imre feltehetően 
2006 és 2010 között, amikor ő Pásztó 
polgármestere volt és az önkormányzati 
képviselőtestületben Krämer László mandátummal 
rendelkezett, „piszkos zsidózott” és „piszkos egy 
népség”-nek titulálta a zsidóság egészét.

Június 9-én a Miniszterelnökség közölte az MTI-
vel, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
azonnali hatállyal felmentette hivatalából Sisák 
Imre osztályvezetőt, amelyet a Miniszterelnökség 
utasítására tettek meg.

A Lánglovagok.hu június 9-i cikkében szerepelt, 
hogy Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség 
(MTSZ) elnöke a portállal közölte, az MTSZ 
nevében elhatárolódik Sisák Imre antiszemita 
megnyilvánulásától. Ezen kívül Sisák Imrének azt 
tanácsolta, önként mondjon le a Kárpát-medencei 
Tűzoltó Együttműködési Bizottság elnöki 
posztjáról. Sisák Imre egykor a Magyar Tűzoltó 
Szövetség alelnöke volt.

A Népszabadság június 23-i cikkében foglalkozott 
az üggyel. Dobson Tibor egy, Sisák Imrével 
történt találkozó után hasonlóan nyilatkozott 
a Népszabadságnak is: „Meghallgattam, majd 
újra felszólítottam, hogy váljon meg tisztségétől. 
Gondolkodási időt kért. Ha nem hozza meg az 

hIVaTaLoS ÉS cIVIL REakcIók 

19

A TEV munkatársa akció közben, Forrás: TEV
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elvárt döntést, akkor kezdeményezni fogom a 
felmentését. Sajnálom, hogy így alakult, mert el 
kell ismerni, szakmailag jó munkát végzett. Ilyen 
megnyilvánulások után azonban nem maradhat a 
Magyar Tűzoltó Szövetség tisztségviselője.”

Sisák Imre 1999 óta tagja a Jeruzsálemi Szent Sír 
Lovagrendnek. Tringer László pszichológus és 
pszichiáter, a Semmelweis Egyetem professzora, 
a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend helytartója, 
magyarországi vezetője hangsúlyozta, hogy 
a lovagrend szellemiségétől idegen, amit a 
nyilvánosságra került felvétel szerint Sisák Imre 
mondott. „Soha nem hallottam tőle ehhez hasonló 
kijelentéseket, még szűk körben, fehér asztal 
mellett sem” – jegyezte meg Tringer László. Ám 
a lovagrendben mindenki saját magáért felel, 
így az is magánügynek számít, hogy a tagok 
milyen nyilatkozatokat tesznek. „Személyesen 
elbeszélgetünk majd vele a történtekről” – érzékeltette 
a helytartó, hogy szankcióra nem lát lehetőséget.

Elrendelte a bíróság a kuruc.info egyik 
aloldalának törlését
Budapest
Forrás: ATV

Májusi jelentésünkben ismertettük, hogy 
a Tett és Védelem Alapítvány által még 
2014 szeptemberében tett feljelentés 
következményeként a Budapest V. és XIII. 
kerületi Ügyészség indítványozta a kuruc.
info „Holokamu” aloldalának végleges 
hozzáférhetetlenné tételét.

Az ATV június 25-i cikkéből kiderül, hogy 
Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője 
tájékoztatása szerint a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság megalapozottnak találta az ügyészség 
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános 
tagadása miatt beadott indítványát, és elrendelte az 
aloldal végleges hozzáférhetetlenné tételét.
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Ökumenikus holokauszt-megemlékezés Gyöngyösön
Gyöngyös, Heves megye
Forrás: MTI

A gyöngyösi gettó 1944-es kiürítésének napjára 
emlékeztek közösen a zsidó közösségek és a 
történelmi egyházak június 7-én a Heves megyei 
településen.

Weisz Péter, a gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó 
Hitközség elnöke figyelmeztetett, hogy emlékezni 
kötelesség, mert bárhol, bármikor felütheti fejét a 
gyűlölet és kiszolgáltatottá válhat az ember.

Hiesz György (MSZP-DK-Együtt), Gyöngyös 
polgármestere hangsúlyozta: 71 évvel később újra 
„nyomatékosítani kell”, hogy a holokauszt mindenki 
felelőssége, és cinkos az, aki az egyre erősödő 
antiszemitizmus ellen nem emeli fel szavát.

Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke 
felhívta a figyelmet arra, hogy a zsidók üldözése 
mindig ártatlannak tűnő antiszemita beszéd 
felerősödésével kezdődik. Erősödő antiszemita 
közbeszédnek ma is tanúi vagyunk Magyarországon 
– jelentette ki. A Bibliát idézve Heisler András 
azt mondta: „az emberi nyelv mindig képes lángba 
borítani az emberiséget”, ezért az antiszemitizmusra 
mondott miniszterelnöki „zéró tolerancia” 
alapján elfogadhatatlan mind a kocsmai, mind az 
intellektuális zsidózás.

Megtartották a magyar IHRA elnökség első 
plenáris ülését
Budapest
Forrás: MTI

A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség 
(IHRA) soros magyar elnökségének első 
plenáris ülése alkalmából június 9-én rendezett 
koncerten mondott köszöntőjében Lázár 
János, Miniszterelnökséget vezető miniszter 
hangsúlyozta, hogy a magyar nemzet „zsidó 
testvéreink nélkül” nem érte volna el mindazt, amit 
az elmúlt évszázadokban elért, „egymás nélkül 
szegényebbek és kevesebbek volnánk”. A kirekesztés 
ezért a magyarok számára öncsonkítás – jelentette 
ki. Ezért fontos minden alkalom, „amikor 
kimondjuk, soha többé nem engedünk öncsonkítást 
végrehajtani a magyar nemzeten. Egy nemzet 
vagyunk, és megvédjük egymást”. A hetven évvel 
ezelőtt történtekre utalva pedig kiemelte, hogy a 
bűnök és a bűnösök néven nevezése, az áldozatok és 
az üldözöttek megidézése mellett időt kell fordítani 
arra is, hogy az őket megillető helyre kerüljenek 
a nemzeti emlékezetben a magyar embermentők 
is, még ha oly fájdalmasan kevesen is voltak. 
Életbevágónak nevezte, hogy Magyarországon 
senkiből ne lehessen szavazópolgár, apa és anya, 
egyszóval magyar felnőtt anélkül, hogy ne lenne 
tisztában azzal, mi történt több mint félmillió 
honfitársával, valamint a korabeli magyar állam, a 
korabeli magyarok szerepével.

híREk ÉS VÉLEmÉNyEk a magyaRoRSZágI 
aNTISZEmITIZmuSRóL
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Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke 
kijelentette, hogy mindenkinek tudomásul kell 
vennie, hogy kicsit antiszemitának lenni ugyanúgy 
tilos, mint markáns náci nézeteket vallani.

Latorcai Csaba emlékművet avatott Cigándon 
Cigánd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Forrás: MTI

Június 9-én emlékművet avattak a holokauszt 
cigándi áldozatainak emlékére a bodrogközi 
településen. Az eseményen Latorcai Csaba, a 
Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért 
felelős helyettes államtitkára azt mondta, 
hogy a Cigándon elhelyezett emlékmű és a 
zsidó temető felújítása amellett, hogy méltó 
emléket állít az egykoron itt élt és elpusztított 
zsidó honfitársainknak, szép példája annak az 
összefogásnak, amely az együttműködésről, a 
türelemről és a szolidaritásról szól. Hangsúlyozta, 
közösen emlékezünk és gyászolunk a sérelmeket 
szenvedettekkel és azok leszármazottaival, 
együtt minden jóakaratú emberrel. Ugyanakkor 
elutasítunk minden kirekesztő eszmét, az 
antiszemitizmus és a gyűlöletkeltés minden 
formáját, és a jog eszközével veszünk ezekért 
elégtételt, a zéró tolerancia jegyében.

Latorcai Csaba emléktáblát avatott az 
Újlipótvárosban
Budapest
Forrás: MTI

Budapesten, június 12-én, az egykori nemzetközi 
gettóra emlékeztető feketegránit táblák újlipótvárosi 
avatóünnepségén kiemelte Latorcai Csaba, a 
Miniszterelnökség kiemelt társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára, hogy elutasítanak 

minden kirekesztő eszmét, az antiszemitizmus és 
a gyűlöletkeltés minden formáját, és a jog eszköze 
segít a zéró tolerancia megvalósításában.

Tóth József (MSZP), a XIII. kerület polgármestere 
kiemelte, hogy azért fontos a megemlékezés, mert 
„folyamatosan ordas eszmék vannak napirenden”. „A 
szabadság és a demokrácia híveinek az a feladatuk, 
hogy fellépjenek a veszélyt jelentő, avítt, agresszív 
vezérelvűséggel szemben” – jelentette ki Tóth.

Szalay-Bobrovniczky Vince Washingtonban 
védte Magyarországot
Washington, Egyesült Államok
Forrás: MTI

Június 18-án, a Washingtonban megrendezésre 
kerülő Glass House Orchestra és a Muzsikás 
Együttes közös, a holokauszt áldozatairól 
megemlékező és a magyarországi zsidó zenei 
emlékeket felidéző koncertjének felvezetőjében 
Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség 
európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára 
kijelentette, hogy a magyar kormány kategorikusan, 
a zéró tolerancia elve és gyakorlata alapján fellép az 
antiszemitizmus minden megnyilvánulása ellen. 
Hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 
mindig elítélte a nácizmus bármely bűnének 
tagadását vagy relativizálását. Rámutatott, 
hogy az Orbán Viktor által vezetett kormányok 
emléknapokká nyilvánították a holokauszt fő 
eseményeinek évfordulóit, az antiszemitizmus 
tanulságait a tanrend részévé tették, így harcolva 
az antiszemitizmus minden megnyilvánulása ellen. 
„Magyarország nem keres mentséget arra, ami 
megbocsáthatatlan. Mi több, Magyarország nemcsak 
az emlékezet életben tartása mellett elkötelezett, 
hanem erős elkötelezettséget érzünk a jelen és a jövő 
iránt is” – hangoztatta Szalay-Bobrovniczky.
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A rendezvény a washingtoni Sixth & I Historic 
Synagogue-ban (a 6. és a I. utca kereszteződésében 
található történelmi zsinagóga) került 
megrendezésre, az IHRA (Nemzetközi Holokauszt 
Emlékezési Szövetség) magyar soros elnökségének 
jegyében, a washingtoni magyar nagykövetség és 
a Balassi Intézet New York-i Magyar Kulturális 
Központjának társrendezésében.

Szalay-Bobrovniczky az MTI-nek elmondta, 
hogy tárgyalópartnerei, noha kritikával illeték a 
magyar kormány emlékezetpolitikájának egyes 
vonatkozásait, összességében elégedettek a magyar 
IHRA-elnökség tevékenységével és kedvező 
véleményük volt a budapesti plenáris ülésről is.

EBESZ: az antiszemitizmus elleni zéró 
tolerancia megvalósításán van a sor
Budapest
Forrás: MTI

Michael Georg Link, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának (ODIHR) elnökének június 19-i 
budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 

üdvözlendő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 
zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal 
szemben, most ennek megvalósításán van a 
sor. Kiemelte, a zéró tolerancia különösen 
annak fényében fontos, hogy szerte Európában 
az antiszemitizmus erősödése tapasztalható. 
Közölte: a kormányzat képviselőivel – például a 
külügyminiszterrel –, parlamenti képviselőkkel 
és zsidó szervezetekkel találkozott Budapesten, 
és felajánlotta az ODIHR támogatását az 
antiszemitizmus elleni küzdelemben. A 
megbeszélések alapján úgy tűnik, Magyarországon 
komolyan veszik az antiszemitizmus elleni harcot – 
mondta. Hangsúlyozta, hogy a meghirdetett zéró 
tolerancia miatt nincs helye a kétértelműségnek.
Az ODIHR elnökét útjára elkísérte Andrew 
Baker rabbi, az EBESZ antiszemitizmus elleni 
küzdelemmel foglalkozó személyes megbízottja 
is, aki az eseményen elmondta: a magyarországi 
a legnagyobb zsidó közösség Közép-Európában; 
javarészt holokauszt-túlélők és a leszármazottjaik 
alkotják ezt a közösséget, nagyon lényeges az 
antiszemitizmus elleni fellépés. Úgy látja, az 
elmúlt egy évben kedvező jelek mutatkoznak 
annak ellenére, hogy a Jobbik támogatottságának 
növekedése szerinte aggodalomra ad okot.
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Hóman szobrot állítanak
Székesfehérvár, Fejér megye
Forrás: MTI, Népszabadság, Rubicon

Június 12-én Székesfehérvár közgyűlése támogatta 
a Hóman Bálint Kulturális Alapítvány kérését, 
miszerint Hóman Bálint szobrot állítsanak fel a 
székesfehérvári Bartók Béla téren.

Június 17-én a Demokratikus Koalíció (DK) és az 
MSZP székesfehérvári szervezete Székesfehérváron 
tiltakozott a szobor tervezett felállítása ellen.

Hóman Bálint 1885-ben született, a két világháború 
közötti magyar történettudomány kiemelkedő 
alakja volt, egyetemi tanár, MTA tag és egykor 
igazgató. 1932 és 1942 között kisebb megszakítással 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Kovács 
M. Mária a Népszabadság hasábjain kifejtette, 
hogy Hóman készítette el az első zsidótörvény 
tervezetét, amelyet ő is terjesztett be 1938. február 
1-jén Darányi Kálmán miniszterelnöknek, majd 
február 25-én a minisztertanácsnak. Amikor 
Lázár Andor igazságügy-miniszter jelezte, hogy 
a zsidótörvény tervével nem ért egyet, Hóman 
lemondásra szólította fel. Hóman kezdeményezője 
volt a szakmai (orvosi, ügyvédi, mérnöki) kamarák 
rasszista célú átalakításának, és következetesen kiállt 
a zsidótörvények újabb és újabb szigorítása mellett. 
Egy hónappal a német megszállás előtt társaival 
együtt memorandumban követelte a magyar 
zsidóság kitelepítését. Szálasi hatalomátvétele 
után tagja volt a nyilas parlamentnek, amelynek 
ülésein is megjelent. Hóman Bálint emblematikus 
alakja volt a magyar értelmiség és a magyar 
társadalom „zsidótlanításának”. Kulcsszerepet 

játszott a magyar zsidók megalázásában és 
jogfosztásában. A zsidóság asszimilációját nem 
tartotta lehetségesnek, mivel véleménye szerint 
„a kereszténység eszméivel szembehelyezkedő 
szellemiségük”, valamint „felforgató mozgalmakban 
és romboló eszmeáramlatok terjesztésében vitt 
vezető szerepük” azt megakadályozza. 1946-ban 
a népbíróság életfogytiglani szabadságvesztésre 
ítélte, mert álláspontja szerint háborús bűntettet 
követett el azzal, hogy 1941-ben kormánytagként 
megszavazta Magyarország Szovjetunió elleni 
hadba lépését. 2015. március 6-án a Fővárosi 
Törvényszék bűncselekmény hiányában 
rehabilitálta Hóman Bálintot.

Az EMIH kiáll az egyetemi tantárgy mellett
Budapest
Forrás: Nol

Májusi jelentésünkben ismertettük, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem 2015. szeptemberétől 
kötelező tárggyá teszi a „Holokauszt és emlékezete” 
elnevezésű kurzust, így annak elvégzése nélkül 
senki nem szerezhet diplomát az egyetemen.

A Népszabadság június 15-i cikke szerint az 
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) kiáll a kurzus mellett. A kezdeményezést 
ért támadások miatt az EMIH szükségesnek 
tartotta, hogy támogatásáról biztosítsa az 
intézményt. Köves Slomó, az EMIH vezető 
rabbija, amennyiben az egyetem vezetése igényli, 
bármilyen fórumon szívesen kifejti támogató 
álláspontját a kezdeményezéssel kapcsolatban. 
Szerinte kifejezetten progresszív kezdeményezés, 
hogy éppen egy egyházi irányítású intézménynél 

EgyÉB híREk
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merült fel elsőként ennek a megvalósítása. A 
Holokauszt történetének oktatása ugyanis 
mindenekelőtt emberi morális tanulságai miatt 
lényeges. Annak a felismerése, hogy a modern 
emberi civilizáció milyen mélységekbe jutott a 
huszadik század modern civilizációs fejlődésének 
a csúcsán, egyben elévülhetetlen közös bibliai 
értékeinkre is rávilágítják ismételten a figyelmet. 
Ezért is természetes és dicséretes egyben, hogy 
Magyarországon elsőként egy katolikus egyházi 
intézmény kezdeményezte egy ilyen jellegű kurzus 
bevezetését.

Az EMIH álláspontja szerint a holokauszt 
elsősorban az emberség fontosságáról és arról szól, 
milyen hatása lehet annak, ha egymás elfogadása 

és az alapvető emberi értékek tiszteletének helyét 
átveszi az értelmetlen, embertelen pusztítás. A 
holokauszttal kapcsolatos oktatásnak éppen azért 
van létjogosultsága, hogy a hetven évvel ezelőtti 
borzalmakról minél többen kaphassanak pontos, 
reális képet, ezzel is elősegítve azt, hogy mindennapi 
életünkben is tanulsággal bírjon az emberi erkölcs 
felelősségének kérdése. Az egyetem döntését érintő 
kritikákra reagálva az EMIH minden szellemi és 
morális támogatást szívesen megad a példaértékű 
kurzus jelentőségének elfogadtatása érdekében.
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Az Alapítvány jogsegély keretében munkaügyi 
keresetet nyújtott be
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Az Alapítvány magánszemély részére szóló 
jogsegély keretében június 2-án munkaügyi kerestet 
nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságra. J. V. hátrányos megkülönböztetés miatt 
kereste meg az Alapítványt.

J. V. egy kereskedelmi banknál került alkalmazásra 
2015. április elsején junior call center operátorként. 
A munkáltató 3 hónapos próbaidőt határozott 
meg. 2015. április végén egy A/4-es papírlapra 
izraeli zászlót rajzolt, amelyet a rendelkezésére 
bocsájtott asztalán található telefonkészüléke fölé 
ragasztott. Másnap Sz. Sz., a call center vezetője, 
aki egyben a munkáltatói jogokat gyakorló 
személy is, felszólította, hogy távolítsa el a zászlót, 
valamint hozzátette, hogy amennyiben nem távolíja 
el, a továbbiakban nem tudnak együtt dolgozni. 
Sz. Sz. elmondása szerint J. V.-ban nincs empátia, 
nem gondol a call centerben dolgozó többi 
munkavállalóra, akiknek miatta kell látniuk az 
izraeli zászlót, és emlékezteti őket a zsidókra és arra, 
hogy mi Izrael. A vezetővel történt beszélgetést 
követően J. V. eltávolította a zászlót. Egy további 
beszélgetésben, amelyben Sz. Sz. vezető és F. O. 
supervisor vett részt, Sz. Sz. az alábbi kérdést 
tette fel J. V.-nak: Tényleg azt gondolod, hogy az 
a legfontosabb nekünk, hogy hogyan teljesíted 
az értékesítési elvárásokat? J. V. válaszában 
biztosította a vezetőt, hogy ő dolgozni szeretne, és 
nem akar érzelmeket bevinni a munkahelyre. Erre 

ez a válasz érkezett: „Te voltál az, aki érzelmeket 
hozott be a munkahelyre, amikor kitetted az izraeli 
zászlót!” Ezen eseményeket követően 2015. május 
7-én a bank azonnali hatállyal megszüntette J. V. 
munkajogviszonyát.

A felmondás okának hátterében feltételezhető, 
hogy J. V. védett tulajdonsága áll, nevezetesen, 
hogy az izraelita valláshoz tartozik, pedig 
az Alaptörvény értelmében Magyarország 
az alapvető jogokat mindenkinek bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, bőrszín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja. Ezzel összhangban 
a munkaviszonnyal kapcsolatban is meg kell tartani 
az egyenlő bánásmód követelményét. Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény értelmében az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését jelenti a közvetlen 
hátrányos megkülönböztetés. Ez olyan rendelkezést 
jelent, amelynek eredményeként egy személy vallási 
meggyőződése miatt részesül kedvezőtlenebb 
bánásmódban, mint amelyben más – nem izraelita 
vallású –, jelen esetben a bankkal munkaviszonyban 
álló többi munkavállaló, összehasonlítható 
helyzetben lévő személy. Különösen igaz ez például 
a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésének 
alkalmazására. A közvetlen diszkrimináció már 
azzal megvalósult, hogy a munkáltatói jogokat 
gyakorló személy kilátásba helyezte a munkaviszony 
megszüntetését, tényleges hátrány pedig a 
munkaviszony megszüntetésével érte J. V.-t. A fent 
ismertetett kérdés és kijelentések egyértelművé 

a TETT ÉS VÉdELEm aLapíTVáNy hIVaTaLoS ÜgyEI
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teszik, hogy a felmondást nem objektív és ésszerű 
okok eredményezték.

A beadott kereset nem az eredeti munkakörben 
való továbbfoglalkoztatásra irányul, hanem a 
felmondás jogellenességének megállapítására, egy 
havi távolléti díj megfizetésére, amely jelen esetben 
bruttó 160.000 Ft, valamint az ügyvédi munkadíj 
megfizetésére. Ezek együttesen 1.920.000 Ft 
pertárgy értéket adnak ki.

Közúti veszélyeztetés ügyében a panaszt 
elutasították
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2014. szeptember 4-én az Alapítvány 
magánszemély nevében feljelentés tett a BRFK 
II. kerületi Rendőrkapitányságon közúti 
veszélyeztetés és közösség tagja elleni erőszak 
miatt ismeretlen tettes ellen. 2014. szeptember 
2-án reggel B. D. gyermekét kísérte iskolába a II. 
kerületben. Amikor a gyalogátkelőhely közepén 
tartottak, a zebra előtt várakozó személygépjármű 
sofőrje hirtelen gázt adott. A hang hatására a 
sértett ösztönösen megrántotta a fiát, akit ennek 
köszönhetően nem ütött el az autó, viszont az 
ő könyökét a továbbhaladó gépjármű oldala 
érintette. Ezt követően a hivatkozott gépjármű 
sofőrje megállította autóját, kiszállt, utánuk futott, 
és a sértettet hátulról meglökte. Ezután az elkövető 
leverte a kalapját, megtaposta, őt pedig megrázta, 
miközben azt üvöltözte, hogy „egy magadfajta, 
hogyan mer az autómhoz érni”. 2015. április 23-i 
határozatával a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
a nyomozást megszüntette. Indoklásában közölte, 
hogy a Büntetőtörvénykönyv alapján közúti 
veszélyeztetés miatt indítottak büntetőeljárást, 
valamint a Budapest II. kerületi Rendőrkapitányság 
garázdaság vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt nyomozást rendelt el. Az eljárás 
során a gyalogos-átkelőhelyen áthaladó személyt 
és a személygépjármű vezetőjét is meghallgatták. 
Tanúvallomásuk során egymásnak teljesen 
ellentmondó történéseket fejtettek ki. A feleket 
szembesítették, a felek közötti ellentmondások 
feloldása nem sikerült. Az ügyben kívülálló 
nem volt, térfigyelő kamera felvétel nem állt 
rendelkezésre. A fentiek alapján nem lehet 
minden kétséget kizáró módon megállapítani a 
vezető szándékos közúti közlekedési szabályszegő 
magatartásával összefüggésben más testi épsége 
közvetlen veszélybe került, és hogy erre szándéka 
kiterjedt-e.

A határozat ellen B. D. sértetti képviselője panasszal 
élt. Panaszának lényege szerint mérlegeléssel 1. 
számú tanú sértett vallomását kell elfogadni, mert 
2. számú tanú vallomása nem életszerű, kétségeket 
ébreszt az is, hogy a gépkocsijában keletkezett 
rongálódás miatt magától nem élt feljelentéssel, 
illetve elkövetőként saját cselekvése vonatkozásában 
tett vallomását eleve kisebb súllyal lehet figyelembe 
venni, mint sértettét.

Június 4-i határozatában a Budapesti VI. és VII. 
Kerületi Ügyészség elutasította a panaszt, mivel 
az nem volt alapos. Az indoklás szerint jelen 
nyomozás csak a közlekedési bűncselekmény 
vizsgálatára terjedt ki, az ezt követően, a járdán 
lezajlott, esetlegesen garázda jellegű cselekmények 
vizsgálata másik eljárás tárgya. Jelen ügyben a 
sértett – elmondása szerint ruházata alapján jól 
felismerhető – származása, vallási hovatartozás 
csak annyiban lényeges, hogy önmagában ennek 
felismerése adhatott-e motivációt a feljelentettnek 
arra, hogy minden korábbi konfliktus nélkül 
szándékos veszélyeztetési cselekményt hajtson 
végre a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó 
1. számú tanú és gyermeke sérelmére. Ezt a 2. 
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számú tanú határozottan tagadja, a hatóságnak 
pedig nem áll rendelkezésére semmilyen konkrét 
adat, mely alátámasztaná a sértett ilyen irányú 
gyanúját. Azt, hogy az 1. számú tanú és gyermeke 
életét, testi épségét a feljelentésben írt módon 
veszélyeztette volna, 2. számú tanú szintén tagadta. 
Ezen kívül közúti veszélyeztetés bűntettét csak 
az követi el, aki szándékosan idéz elő a közúti 
közlekedés szabályainak megszegésével közvetlen 
veszélyhelyzetet. Ilyen szándék azonban nem 
bizonyítható. Az ügyben semmilyen olyan objektív 
bizonyíték, vagy kívülálló tanú vallomása nem 
áll rendelkezésre, mely alapján jogalkalmazói 
eszközökkel el lehetne dönteni, hogy az ellentétes 
elmondások közül a cselekmény melyik szerint 
valósult meg, ezért bizonyítottság hiányában a 
panaszt elutasították.

A tiltott önkényuralmi jelkép használata 
ügyében a panaszt elutasították – hivatalból 
újraindították a nyomozást
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Az Alapítvány április 21-én tett feljelentést tiltott 
önkényuralmi jelképek használata miatt. Májusi 
jelentésünkben ismertettük, hogy a Budapest 
V. kerületi régiségboltban található tiltott 
önkényuralmi jelképeket ábrázoló tárgyakkal 
kapcsolatos feljelentést a Budapest V. kerületi 
Rendőrkapitányság május 5-én elutasította, mivel 
a boltban lévő személyzet tevékenysége nem 
szimbólumok által megtestesített ideológiák 
továbbélésének elősegítésére irányult, hanem 
kizárólag az üzleti haszonszerzésre. Május 26-án 
az Alapítvány panasszal élt. Az indoklás szerint 
nem az érzelmi azonosulást kell vizsgálni az 
elkövetői oldalról, hanem azt, hogy a történeti 

tényállás szerint elkövetési magatartás önmagában 
alkalmas-e az áldozatok emberi jogának, kegyeleti 
jogának megsértésére. Ha valaki önkényuralmi 
jelképet árul nagy mennyiségben, mindenki 
számára – akár a totalitárius rendszerek elszenvedői 
vagy hozzátartozóik által – látogatható üzletben, 
akkor az adott cselekmény alkalmas az áldozatok 
emberi méltóságának és a kegyeleti jogának 
sérelmére, sőt az adott rendszerek propagálására is.

Június 9-i határozatában a Budapesti V. és XIII. 
Kerületi Ügyészség elutasította a panaszt, mivel 
az Alapítványnak nem volt törvényes joga a 
panasz benyújtására, viszont egyidejűleg a május 
5-i elutasító határozatot hivatalból hatályon kívül 
helyezte és az ügyben elrendelte a nyomozást.

Június 26-án a Budapesti V. Kerületi 
Rendőrkapitányság értesítette az Alapítványt, 
hogy T. I. magánszemély április 20-án ugyancsak 
feljelentést tett a régiségboltban árusított tiltott 
önkényuralmi jelképeket tartalmazó tárgyak miatt. 
A két feljelentés azonos tárgya miatt a feljelentéseket 
egyesítették, és ugyanazon eljárásban kezelik.

A Jobbik Üllési Alapszervezete ellen tett 
feljelentéssel kapcsolatos bűnügyeket 
elkülönítették10

Szeged, Csongrád megye
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2013. május 27-én az Alapítvány feljelentést tett a 
BRFK Felderítési Főosztályánál nemzetiszocialista 
rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt 
ismeretlen tettes ellen. Az Alapszervezet ingyenesen 
megjelenő havi kiadványának 2011. májusi 
számában »Holokauszt – kirakós játék« címmel írás 
jelent meg. A szerző a holokauszttal kapcsolatban 

10  Az anonimitás megőrzése érdekében az alábbiakban nem közlünk szolgáltató és cég neveket.
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kifejtette, hogy „semmilyen tárgyi bizonyítékot 
nem találtak, amely alátámaszthatta volna a zsidók 
tömeges legyilkolását. Se képeket, se terveket, se 
dokumentumokat. Semmit.” Valamint kijelentette, 
hogy a holokauszt a „világtörténelem egyik 
legnagyobb, legaljasabb átverése”. 2013. június 10-i 
határozattal illetékesség és hatáskör hiánya miatt 
az ügyet áttették a Szegedi Rendőrkapitányságra. A 
cikk elsőként az Üllési Alapszervezet ulles.jobbik.
hu elnevezésű holnapjára került fel. A feltöltéssel 
B. T. megalapozottan gyanúsítható volt. 2014. 
augusztus 19-i határozatával a Szegedi Járási 
Ügyészség a nyomozást felfüggesztette, mivel B. 
T. gyanúsítotti kihallgatása nem volt lehetséges, 
mivel egészségi állapota miatt kommunikációjában 
súlyosan korlátozott, és érdemi javulás nagy 
valószínűséggel a jövőben sem várható.

2015. június 11-i határozatban a Szegedi 
Rendőrkapitányság a cikk megjelenési helyének 
alapján elkülönítette a bűnügy részeit. Az 
indoklásban kifejtették, hogy a további nyomozás 
során felderítették, hogy a cikk az alábbi oldalakon 
jelent meg a későbbiekben: xfree.hu, kinehagyd.hu, 
joforras.hu, antigodma.hu, linksite.hu, 
ellenkultura.info, yorickblog.hu.

A kinehagyd.hu és a joforras.hu esetében kiderült, 
hogy ezek automatikus linkgyűjtemények, 
melyekről minden blogbejegyzés törlődik, 
amennyiben az xfree.hu oldalról is törlésre kerül. 
A blog.xfree.hu oldalra történő feltöltéssel 
kapcsolatban a hatóság a nyomozás során kiderítette, 
hogy az oldalra adott felhasználónévvel, amely a fent 
nevezett cikket feltöltötte a blog.xfree.hu oldalra, 
valószínűsíthetően M. D. pécsi lakos jelentkezett 
be a feltöltés idején. M. D.-t 2013. október 10-én 
hallgatta ki a Pécsi Rendőrkapitányság egy rendbeli 
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános 
tagadása elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, 

valamint házkutatást tartottak a bűncselekmény 
tárgyi bizonyítási eszközeinek (számítástechnikai 
berendezések) felkutatása érdekében. M. D. 
kihallgatása során a gyanúsítás ellen panasszal élt, 
védekezésül előadta, hogy a kérdéses oldalon nem 
regisztrált, a cikket nem ő töltötte fel. Elmondta, 
hogy változó IP-címet használ, továbbá az internet 
szolgáltatást nyújtó cég külső wi-fit is biztosít, 
amely szabadon hozzáférhető bárki részére. A 
gyanúsítottól lefoglalt számítástechnikai eszközök 
vizsgálatára informatikai szaktanácsadót rendeltek 
ki. A szaktanácsadó véleményében megállapította, 
hogy a kérdéses berendezések merevlemezén tárolt 
adatok nem hozhatók összefüggésbe a nyomozás 
során megtalált felhasználónévvel, illetve az 
inkriminált írásművel. Tehát a nyomozás során 
beszerzett adatok alapján nem lehetett azt kétséget 
kizáróan megállapítani, hogy az eljárás tárgyát 
képező újságcikket M. D. töltötte volna fel a 
weboldalra, továbbá nevezett személye nem hozható 
összefüggésbe sem az ulles.jobbik.hu honlappal, 
sem az eljárásban felmerült többi honlappal, 
ezért a Szegedi Rendőrkapitányság bizonyítottság 
hiányában 2014. június 11-i határozattal M. D. 
szemben megszüntette a nyomozást, mivel az 
eljárás folytatásától nem várható eredmény.

Az antidogma.hu oldalon szereplő blogbejegyzés 
kapcsán megállapítást nyert, ki a honlap tárhely 
szolgáltatója, valamint, hogy L. M. a domain 
név használója. L. M., domain-használó, L. T., 
tárhelyszolgáltató képviselő és G. T. kontaktszemély 
kihallgatása során érdemi adatot beszerezni nem volt 
lehetséges. A tárterületet névtelen felhasználóknak 
ajánlották fel, felhasználói adatokat nem őriztek 
meg. A szolgáltatás ingyenes volt. Mivel az elkövető 
kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, 
ezért a nyomozást felfüggesztették 2015. június 
11-én.
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A linksite.hu oldallal kapcsolatban kiderült, hogy 
az oldalon szerkesztett linkgyűjtemény található, a 
domain név használója V. E. A domain regisztrátora 
szerint a domain használója eredetileg V. G. volt, a 
domain használati díjakat L. R.-S. németországi 
lakos fizeti. A kérdéses cikk feltöltőjére, a honlap 
üzemeltetőjére vonatkozóan érdemi információval 
nem szolgáltak a fentebb említett személyek. 
A feltöltő személy kilétét nem volt lehetséges 
megállapítani, ezért a nyomozás felfüggesztették 
2015. június 11-én.

Az ellenkultura.info és a yorrickblog.hu oldalakkal 
kapcsolatban megállapítást nyert, hogy a 
cselekmény büntethetősége elévült.

Nyomtatásban a cikk az »Árpád Népe Jobbik 
Hírmondó« 2011. májusi számában jelent meg. 
D. Zs. megalapozottan gyanúsítható a kiadvány 
főszerkesztőjeként a cikk megjelentetésével és 
terjesztésével. A lapszám Üllésen került terjesztésre, 
így nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé, 
megismerhetővé vált. D. Zs.-vel szemben a 
vádemelés feltételei fennállnak, de az előzőekben 
felsorolt weboldalak esetében az elkövető kilétét 
az eljárásban nem sikerült megállapítani, illetve 
a cselekmény elévült, és ezen körülmények D. Zs. 
gyanúsított büntetőjogi felelősségének ugyanabban 
az eljárásban történő elbírálását jelentősen 
megnehezítenék, ezért az ügyek elkülönítéséről 
határoztak.

Nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános 
tagadása ügyében a nyomozást felfüggesztették
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Az Alapítvány 2014. március 3-án tett feljelentést 
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános 
tagadása bűncselekmény elkövetése miatt ismeretlen 

tettes ellen. V. I. M. szervezőként jelentette be a 
Budapesti Rendőr-főkapitányságon, hogy 2014. 
március 8-án anticionista rendezvényt kíván 
tartani. A rendezvény céljaként a nemzetközi és 
hazai cionizmus bűneire történő figyelemfelhívást 
jelölte meg. A BRFK a rendezvény megtartását 
megtiltotta. A rendezvény népszerűsítése a 
kuruc.info szélsőjobboldali hírportálon történt. 
A felhívás a feljelentés pillanatában is elérhető 
volt. Ugyanezen röplapot Ú. V. I. nevű Facebook 
felhasználó megosztotta közösségi oldalán. A 
felhívásban szerepel: „Kinyilvánítjuk, hogy 70 évvel 
ezelőtti sérelmeiket, sok egyszerű zsidó kínszenvedését, 
halálát mindenekelőtt a Palesztinát is tönkretevő, 
Izrael államot akkor formálgató cionista főzsidók 
okozták.” A feljelentéssel egyidejűleg a TEV 
indítványozta az elektronikus adatok ideiglenes 
hozzáférhetetlenné tételét.

2015. június 14-i határozatában a Budapest 
V. Kerületi Rendőrkapitányság a nyomozást 
felfüggesztette, mivel a nyomozás során olyan 
személyi és tárgyi bizonyítékokat nem sikerült 
felkutatni, melyek alapján az inkriminált tartalom 
feltöltőjének a személyazonossága megállapítást 
nyert volna.

Köves Slomó becsületsértési ügyében egy vádlottal 
szemben a büntetőeljárást megszüntették
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2013. szeptember 30-án Köves Slomó, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) 
vezető rabbija a Pesti Központi Kerületi Bíróságon 
feljelentést tett nagy nyilvánosság előtt elkövetett 
becsületsértés miatt ismeretlen tettesek ellen. 
D. F. nevű felhasználó 2013. szeptember 4-én 
osztotta meg Facebook profilján Köves Slomó 
fényképét, amelyen a következő felirat szerepelt: 
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„Zsidó terrorista aki Magyarországon él, és veszélyt 
jelent az egész nemzetre!” (szöveghű idézet) 2013. 
szeptember 14-én egy beazonosítatlan e-mail címről 
a Facebookos közzétételre mutató linkkel 20 – 
köztük közintézmények és politikai pártok – e-mail 
címére küldtek el egy levelet. 2013. szeptember 
5–16. között a közzétett képet 37-en11 osztották 
meg a Facebookon. A feljelentésben Köves Slomó 
kifejtette, hogy a mondat az emberi méltóságát 
sértő, a becsülete csorbítására alkalmas kifejezésnek 
minősül. A D. F. Facebook felhasználó tényállítás 
útján, míg a képet megosztók híreszteléssel 
valósították meg a becsületsértés bűncselekményét.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság június 25-i 
végzésében Cz. T. első rendű vádlott ellen 
becsületsértés vétsége miatt indult büntetőeljárást 

megszüntette, mivel a június 25-én tartott 
tárgyaláson Köves Slomó – jogi képviselője útján 
– csatolt beadványában a vádat ejtette első rendű 
vádlottal szemben, mivel Cz. T. a bíróság előtt 
bocsánatot kért. Bocsánatkérésében kifejtette, 
hogy a kép megosztásakor kórházban volt, és nem 
ő osztotta meg a kérdéses képet, nem is tudja, ki 
tette, valamint nem ért egyet a képen szereplő 
állításokkal, ezért elnézést kér.

11  Személyiségi jogok miatt a megosztók neveit nem közöljük.
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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

Sorszám Dátum Esemény Kategória
1 június 1. A TEV eltávolította a horogkeresztet Hivatalos és civil reakciók

2 június 2. Az Alapítvány jogsegély keretében munkaügyi keresetet 
nyújtott be

A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

3 június 4. Horogkereszt a Bajcsy-Zsilinszky úton Antiszemita gyűlölet-
cselekmények: gyűlöletbeszéd

4 június 4. Közúti veszélyeztetés ügyében a panaszt elutasították A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

5 június 7. Ökumenikus holokauszt-megemlékezés Gyöngyösön A magyarországi 
antiszemitizmusról

6 június 9. Megtartották a magyar IHRA elnökség első plenáris 
ülését

A magyarországi 
antiszemitizmusról

7 június 9. Latorcai Csaba emlékművet avatott Cigándon A magyarországi 
antiszemitizmusról

8 június 9., 23. Felmentették hivatalából Hivatalos és civil reakciók

9 június 9., 26. A tiltott önkényuralmi jelkép használata ügyében a 
panaszt elutasították – hivatalból újraindították a 
nyomozást

A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

10 június 11. A Jobbik Üllési Alapszervezete ellen tett feljelentéssel 
kapcsolatos bűnügyeket elkülönítették

A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

11 június 12. Latorcai Csaba emléktáblát avatott az Újlipótvárosban A magyarországi 
antiszemitizmusról

12 június 12., 17. Hóman szobrot állítanak Egyéb hírek

13 június 14. Nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása 
ügyében a nyomozást felfüggesztették

A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

14 június 15. Az EMIH kiáll az egyetemi tantárgy mellett Egyéb hírek

15 június 18. Sorsok Háza Közösségi hírek, reakciók

16 június 18. Szalay-Bobrovniczky Vince Washingtonban védte 
Magyarországot

A magyarországi 
antiszemitizmusról

17 június 19. EBESZ: az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia 
megvalósításán van a sor

A magyarországi 
antiszemitizmusról

18 június 25. Elrendelte a bíróság a kuruc.info egyik aloldalának 
törlését

Hivatalos és civil reakciók

19 június 25. Köves Slomó becsületsértési ügyében egy vádlottal 
szemben a büntetőeljárást megszüntették

A Tett és Védelem Alapítvány 
hivatalos ügyei

20 – Összefirkáltak egy Mátyás utcai Toi Toi-t További antiszemita gyűlölet-
cselekmények
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Sorszám Dátum Esemény Kategória

21 – Antiszemita és Izrael-ellenes feliratok a Hajógyári-
szigeten

További antiszemita gyűlölet-
cselekmények

22 – A zsidók nem bírják cérnával? További antiszemita gyűlölet-
cselekmények

23 – Sisák Imre zsidózott További antiszemita gyűlölet-
cselekmények

24 – Dávid-csillagok szemeteskukákon További antiszemita gyűlölet-
cselekmények

25 – Balogh Sándor levele a Magyar Katolikus Püspöki Karnak További antiszemita gyűlölet-
cselekmények





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 intézkedésre rendelt 
szervekhez!

Bejelentéseket az alábbi lehetőségek bármelyikén 
fogad az Alapítvány: 

FORRÓDRÓT
(+36 1) 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 

+36 30 207 5130
http://www.tev.hu

info@tev.hu

kapcSoLaT ÉS TámogaTáS
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