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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A

Z 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 gyűlöletcselekményeknek
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 gyűlöletcselekmények 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 áprilisi monitoring
tevékenysége
nyomán
hét
antiszemita
gyűlöletcselekményt azonosított. Az esetek
a gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoznak.
Tiszaeszláron több szélsőjobboldali szervezet
megemlékezést tartott Solymosi Eszter emlékére,
ahol számos, a gyűlöletbeszéd kategóriájába
tartozó szöveg hangzott el. Budapesten, a
VII. kerületben, a Dob utcában egy ház falára
horogkeresztet festettek. Szintén Budapesten a
Március 15-e téren egy holokauszt emlékművet
összefirkáltak, holokauszttagadó megjegyzést
írtak rá. A Népligetben, Budapesten zsidókat sértő
megjegyzést írtak egy forgalmas helyre. Schuster
Lóránd a Jobbik XI. kerületi rendezvényén
szintén a gyűlöletbeszéd kategóriájába tartozó
megjegyzéseket tett. A Debreceni Nagytemplom
falára horogkeresztet festettek. A Bükk-hegység
egyik kedvelt kirándulóhelyére a Bél-kőre
horogkereszteket festettek. Április hónapban nem
történt olyan esemény, amit a További antiszemita
gyűlöletcselekmények fejezetben ismertetnénk.
A Tett és Védelem Alapítványnak 2016 áprilisában
két feljelentésének az ügyében függesztették
fel a nyomozást, az egyik feltételezett elkövető
T. Cs., a másik pedig K. L. V. volt, mindkét
esetben az indoklás az volt, hogy az elkövető
kilétét nem sikerült azonosítani. A Pest Megyei
Kormányhivatal meghozta határozatát a
szigetszentmiklósi Nyirő József utca ügyében,
mely szerint meg kell változtatni az utcanevet. Az
Alapítvány feljelentést tett az V. Kerületi Rendőr
Főkapitányságon holokauszttagadás miatt D. A.
elkövető ellen. A Szegedi Járásbíróság meghozta
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nem jogerős ítéletét Dodi Zsolt Csongrád Megyei
Jobbik sajtófőnök ellen. A nemzetiszocialista
rendszer által elkövetett népirtás tagadása miatt
ítélték el a Jobbik üllési elnökét. A politikust 100
óra jóvátételi munkára, valamint – ahogy a hasonló
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ítéleteknél már-már szokásossá vált – a Páva utcai
Holokauszt Emlékközpont meglátogatására
kötelezte, utóbbiról köteles lesz beszámolót írni
pártfogójának.

A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

A

Z antiszemitizmus jelensége nem új keletű
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.

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
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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.

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 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 többletjelentés 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
gyűlöletcselekményt 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)
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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
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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)

MÓDSZERTAN3

A

jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik:
gyűlölet-bűncselekményekkel és gyűlölet moti
válta incidensekkel. Jelentésünkben a kétféle
cselekményt együttesen gyűlöletcselekményeknek
nevezzük. Ezeket az EBESZ a következőképpen
definiálja4 (OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
gyűlölet-bűncselekmény: olyan a büntetőjog
szerinti bűncselekmény, amelyet emberek bizo
nyos csoportjaival szembeni előítélet motivál5
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 bűntetőtörvénykönyve elkülönülten foglalkozik ezekkel az
esetekkel. A magyar büntetőjog kétféle gyűlöletbűncselekményt 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.6 (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.
Jelentésünkben olyan gyűlölet-bűncselekményeket
és gyűlölet-incidenseket mutatunk be, amelyek
motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek

3A
 módszertanunk lényegében változatlan a monitoring tevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó
dolgozta ki, az ő szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 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.
5 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.
6 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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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
gyűlöletcselekménynek
tekintünk egyrészt mindent, ami a gyűlöletbűncselekmény
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 rögzített7, indikátorok
vizsgálata alapján döntünk arról, hogy az adott
tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita gyűlöletcselekmények 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.
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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 gyűlöletcselekmények közül van
nak olyanok, amelyeket a statisztika részének
tekintünk, vannak azonban olyanok is, amelyeket
rögzítünk, azonban a havi statisztikába nem szá
mítjuk bele.8
Gyűlölet-események, amelyek beleszámítanak a
statisztikába
• c sak Magyarországon történt gyűlölet-esemé
nyek; függetlenül attól, hogy az áldozat magyar

7 Ezeket a Módszertan későbbi részében mutatjuk be.
8 Ennek kialakításához felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
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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
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 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 statisztikába9
• Magyarországhoz, magyarországi zsidósághoz
kötődő antiszemita gyűlöletcselekmények,
amelyek valamiért nem tartoznak a statisztikába.
Ennek több oka lehet: nem Magyarországon
történtek, nem egyértelműsíthető az antiszemita
szándék, nem világosak az eset körülményei,
vagy egyszerűen nincs olyan súlya a történésnek.
• g yűlölet kifejezések, amelyek honlapokon, kom
mentekben és online fórumokon rendszeresen
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megjelennek és nem érkezett róluk személyes
bejelentés a Tett és Védelem Alapítványhoz
• e gyéb hírek, melyek csak közvetetten
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz
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 cselekménytípust 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

9 A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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- tulajdon elleni támadás, amely során
az ingatlanban tartózkodó emberek
meghallhatnak
- 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
-
g yújtogatás, amely nem okoz életveszélyt,
sikertelen gyújtogatási kísérlet
• Fenyegetés
- egyértelmű vagy konkrét szóbeli vagy írásos
fenyegetés
- „bombatámadás”, amelyről később kiderül,
hogy csupán megtévesztés volt
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- zaklatás
- rágalmazás
• Gyűlöletbeszéd
- nyilvános gyűlöletbeszéd
- virtuális gyűlölet
- sértő magatartás
- egynél több címzettnek elküldött sértő írás
- irodalom és zene
• Diszkriminációs esetek
Fontosnak tartjuk a gyűlöletcselekmények 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.10 Az idősoros adatok elemzésekor
pedig mindenképpen gondot fordítunk majd az
események dinamikájának bemutatására.

10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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Tett és Védelem Alapítvány februári
monitoring tevékenysége nyomán hét antiszemita
gyűlöletcselekményt azonosított, melyek a
gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoznak.
Gyűlöletbeszéd
Megemlékezés Solymosi Eszterre
Tiszaeszlár
Forrás: Indavideó online videó megosztó, YouTube
videó megosztó
A Magyar Nemzeti Front szervezésében április
2-án megemlékezés tartottak Tiszaeszláron
Solymosi Eszter emlékére11. A megemlékezésen
számos szélsőjobboldali szervezet vett, részt, kb.
100 ember volt a rendezvényen. Beszédet mondott
többek között ifj. Tompó László és Högyesi Magdi,
mindketten hungarista, szélsőséges körökben
ismertek. Zsidók ellen uszító, zsidóságot sértő
gyűlöletbeszédként értelmezhető utalásokat a
beszédek számos eleme tartalmazott. ifj. Tompó
László beszédében olyan irodalmi és történelmi
szerzőkre, művekre hivatkozott (pl. Bari József,
Huber Lipót), melyek tényként kezelték, hogy
egyes haszid zsidó közösségekben a peszachi
rituális gyilkosság, a véráldozat természetes volt.
A video alatt az Indavideó oldalán a tiszaeszlári
pert bemutató szöveg szintén tényként kezeli, hogy
a zsidók ölték meg Solymosi Esztert. Részlet a

szövegből: „Per, amely nem 134 éve, hanem ezer, sőt
több tízezer éve nem zárult le. Latens bűncselekmények
sorozata a mai napig tesz tönkre »gój« családokat,
amelyek miatt joggal vetődik fel a kérdés: hogyan
viszonylik a felfedezett bűncselekmények száma az
elkövetett bűncselekmények számához? Hogyan
működhet egészségesen, hatékonyan egy társadalom
jogrendszere állandó kettős mérce alkalmazásával?
De most maradjunk az ártatlanul meghalt keresztény
gyermeknél, aki mellett a törvény még ma sem áll ki.
Szenvedett, elvérzett, és máig nem tisztázottan zsidó
rituális szertartás áldozatává vált. A »tiszaeszlári
vérvád« néven ismert ügy nem maradhatott
titokban. Keresztény gyermekeknek – különösen
húsvétkor – azért kell zsidó rituális szertartás
szerint meghalnia, hogy kovásztalan kenyér:
macesz alapanyagául szolgáljanak. […] Az akkori
helyzetet jól jellemzi, hogy az ítélet hírére zavargások
robbantak ki, a gyanúsított zsidók pedig elmenekültek
az országból. Később kiderült, hogy a felmentő ítélet
a zsidóknak hatvanmillió forintjába került, s több
köztisztviselő számolt be vesztegetésekről. ” A videó
bő egyórás és egy dallal kezdődik, amit az esetről
írtak, idézet a dalból: „Emlékezz most reá, gyújts egy
gyertyát magyar, lehet, hogy a sírhant holnap téged
takar […] sír Solymosi Eszter, gyilkol a gyűlölet […]
szabadon járkálhat ki vérünket ontja, hírős város
vétke levegőnket rontja, nem üvölt a sajtó, hadd
hulljon a magyar, nékik ez nem bűntett. ” A Magyar
Nemzeti Front vezetője a szervezet alapvetésével

11 A
 z úgynevezett tiszaeszlári vérvád néven ismertté vált per egy 1882-83-as bűnesetről és az azt követő perről szól. 1882-ben
Tiszaeszláron eltűnt egy 14 éves lány, Solymosi Eszter. Az eltűnéssel a helyi ortodox zsidó közösséget vádolták: a vád szerint
a peszachi pászkába keresztények vérére van szükség, és emiatt ölték meg a lányt. A per során felmentették a vádlottakat, ám
az antiszemita szélsőjobb akkortól kezdve a mai napig a zsidókat vádolja a rituális gyilkosság elkövetésével, az eset hivatkozási
ponttá vált. Hasonló per más országokban is volt, a leghíresebb a Dreyfus-per.
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zárta a ravatalnál tartott megemlékezést, miközben
könnyeivel küszködött: „Gyermekein nemzetünk és
a haza védelmében minden eszköz megengedhető!”.
A beszédeket követően a következő szervezetek
koszorúzták meg Solymosi Eszter utólag emelt
síremlékét: Magyar Nemzeti Front, Magyar
Nemzeti Gárda, Magyar Önvédelmi Mozgalom
Miskolci Tagozata, Gárdamotorosok, Hungarista
Mozgalom, Jobbik Hajdúnánási Szervezete,
Lelkiismeret 88, Tiszaeszlári Jobbik, Bükki
Hegyivadász Egylet.
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Horogkeresztet festettek a Dob utca 31. számú
házra
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Április 4-én állampolgári bejelentés érkezett
az Alapítványhoz, hogy ismeretlen tettesek
horogkeresztet festettek Budapesten a VII.
kerületben a Dob utca 31. számú ház falára. Az
önkényuralmi jelkép eltávolításában az ATID
zsidó ifjúsági szervezet tagjai voltak a TEV
munkatársainak segítségére.

A YouTube csatornára szintén felrakták a
megemlékezést, ahol 1017-en nézték meg a videót.

Horogkereszt a ház falán, Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

A tiszaeszlári megemlékezés résztvevői, Forrás: YouTube

Megemlékezés Tiszaeszláron, Forrás: YouTube
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Ismeretlen tettesek megrongáltak egy emlékművet
a Március 15-e téren
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Április 10-én a Budapest V. Kerületi
Rendőrkapitányság
hívta
az
Alapítvány
forródrótját, hogy kaptak egy állampolgári
bejelentést, amely szerint egy holokauszt tagadó
felirat jelent meg a Budapesti Március 15-e
téren lévő holokauszt emlékművön. A felirat a
következő: „Ez így, ebben a formában Hazugság” .
A rendőrség kérése az volt, hogy az Alapítvány
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munkatársa menjen a helyszínre és
sértettet. Alapítványunk munkatársa
sietett, a rendőrök rögzítették a
Az Alapítvány nevében feljelentést
rendőrségi nyomrögzítés után az
munkatársa eltávolította a feliratot.
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képviselje a
a helyszínre
nyomokat.
tettünk. A
Alapítvány

Horogkereszt a Népligetben, Forrás: Tett és Védelem
Alapítvány

Schuster Lóránd „zsidózott” egy jobbikos
rendezvényen
Budapest
Forrás: ATV
Holokauszttagadó felirat a Március 15-e téren, Forrás: Tett és
Védelem Alapítvány

Ismeretlen tettesek a zsidóságot sértő megjegyzést
írtak a Népliget egy forgalmas helyére
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Április 14-én a Tett és Védelem Alapítvány
munkatársa fedezte fel, hogy a Népliget egyik
forgalmas helyén zsidókat sértő felirat látható közel
30 cm-es betűkkel. A felirat a következő: „sose bízz
egy zsidóban” . A szöveg után egy horogkereszt van
felfestve.

Felirat a Népligetben, Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Április 20-án Novák Előd Jobbik alelnök
meghívására, Schuster Lóránd volt a XI. kerületi
Jobbik szervezet vendége. A nyilvános eseményt
Schuster új könyve, a »Kaptafa« megjelenése
kapcsán szervezték. „Hova lett a magyarság
immunrendszere, kedveseim?” – tette fel Schuster
a kérdést rögtön az elején, megágyazva ezzel az
előadás fő mondanivalójának, amit pár szóban
talán úgy lehetne összefoglalni: „a tudjuk kik”
által irányított média éjjel-nappal hazudik az
embereknek, emiatt sok a hülye, ezért „hiteles”
forrásból kell tájékozódni. Majd folytatta, miszerint
a Cion bölcseinek jegyzőkönyvében már előre
megírtak mindent. „Persze hamisítvány, de nagyon
kitűnő hamisítvány, mert minden úgy történik,
ahogy le van benne írva.” Az előadás jelentős része
arról szólt, hogy Schuster „lerántotta” a leplet a
zsidó származású zenészekről, politikusokról.
Mindegyikükkel kapcsolatban kiemelve vélt zsidó
származásukat. A volt MIÉP-es rocker idézett egykét mondatot Herzl Tivadartól és a londoni The
Jewish Cronicle újságból, valamint arról is beszélt,
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hogy minden egyes csepp olaj haszna a zsidókhoz
megy. Elárulta azt is, hogy még több könyvet tervez
megírni, melyek közül az utolsó az Antikrisztus
címet fogja viselni, és ez „nagyon nem fog tetszeni
nekik” . Semsei László, a cikk írója szerint a másfél
órás előadás után Schuster kijelentette, szurkol
a Jobbiknak, hogy hiteles tudjon maradni, és ne
morzsolódjon fel úgy, mint a MIÉP.
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gyanúja miatt indított nyomozást. A nyomozók
megkezdték a közelben lévő térfigyelő kamerák
felvételeinek elemzését – tette hozzá a szóvivő.

Horogkereszt a Debreceni Nagytemplomon, Forrás:
Népszava

Schuster és Novák a Jobbik rendezvényén, Forrás: ATV

Ismeretlen tettesek horogkeresztet festettek a
debreceni nagytemplomra
Debrecen, Hajdú- Bihar megye
Forrás: MTI
Ismeretlen tettes vagy tettesek fordított keresztet,
valamint horogkeresztet festettek a Debreceni
Nagytemplomra április 21-én – tájékoztatta
a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője az MTI-t. Dobó Dénes elmondta,
hogy csütörtök délben a Nagytemplom egyik
lelkésze tett bejelentést az esetről. A rendőrök
azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az
adatgyűjtést az ismeretlen tettes vagy tettesek
azonosítása és felkutatása érdekében. A Debreceni
Rendőrkapitányság rongálás bűntett elkövetés
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Horogkeresztet festettek a Bükk egyik kedvelt
kirándulóhelyére
Bélapátfalva, Heves megye
Forrás: !!444!!!
A !!444!!! április 12-én közölte a hírt, hogy
ismeretlen elkövetők horogkereszteket fújtak fel
a Bélapátfalvánál lévő Bél-kő hegy tetején, a volt
mészkőbánya köveire. A védetté nyilvánított hegy
a Bükki Nemzeti Park területén van.

Horogkereszt a Bél-kő hegyen, Forrás: !!444!!!

TOVÁBBI ANTISZEMITA GYŰLÖLETCSELEKMÉNYEK

A

Tett és Védelem Alapítvány monitoring tevékenysége során 2016 áprilisában nem talált olyan esetet,
ami a „További antiszemita gyűlöletcselekmények” fejezetbe tartozna.

19

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Menetelés az Életért mozgalom: elhatárolódnak
náci felmenőik bűneitől a leszármazottak
Budapest
Forrás: Nol
„A nácik istállónak használták az imaházat.
Annyira szégyellem magam” – mondta a 33 éves
Anne Möller, kezében szorongatva egy emléktábla
kicsinyített mását április 5-én a Bálint ház
rendezvényén. „Így próbálok vezekelni a felmenőim
bűneiért, szeretném, ha kitennék a Dohány utcai
zsinagógába, hogy soha senki ne felejthesse el,
mi történt itt.” 2007-ben, Tübingenből indult
a Jobst Bittner német evangélikus lelkész által
életre hívott Menetelés az Életért mozgalom, ami
abban különbözik az Élet menete mozgalomtól,
hogy meghívják az egykori háborús bűnösök
utódait is. Möller családja múltjáról épp egy
2008-as menetelésen szerzett tudomást, az egyik
rokona mesélt neki arról, mit tett nagyapja és
dédnagyapja. Nem akart hinni neki, de egy
levéltár igazolta a hallottakat: nagypapája – akit
csendes, visszahúzódó embernek ismert meg –
1944-ben Budapesten szolgált, és a Dohány utcai
zsinagóga megszállóinak egyike volt. „Gyilkosoktól
származom.” és „Sokáig náci voltam.” – mondta a
23 éves, Lipcsében élő Samuel Haas. Az iskolában
mindennaposak voltak a zsidó viccek, soha sem
tudta, miért, de gyűlölte a zsidókat. Néhány
évvel ezelőtt az apja vette rá, hogy vegyen részt a
Bittner által életre hívott menetelésen, ő beszélt
neki először felmenői bűneiről is. „Az összes
dédszülőm náci volt, számos tömeggyilkosságban
vettek részt. Mintha az idegengyűlölet mindig is
ott lappangott volna legbelül” – mondja Haas.
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Mintha az antiszemitizmus és az idegengyűlölet
egy tőlünk független társadalmi jelenség lenne –
mondta Anne Möller, hozzátéve, a német
családok többségében mind a mai napig nem
szokás bolygatni a múltat, a náci párttagságról,
a zsidóüldözésekről nem sok szó esik. Inkább
felejteni akarnak, az idősek elnyomják magukban,
amit tettek vagy láttak. Pedig a ki nem mondott
érzések, az attitűdök generációról generációra
öröklődnek.
Megkezdődött Hóman Bálint Akadémiai
tagságának visszaállításáért indított per
Budapest
Forrás: MTI
Április 12-én, a Fővárosi Törvényszéken
megkezdődött a Hóman Bálint akadémiai
tagságának visszaállítása érdekében indított polgári
per. A felperesek – akiket Varga István ügyvéd,
korábbi fideszes országgyűlési képviselő képvisel –
a két világháború közötti tudós, kultuszminiszter
leszármazottjai, az alperes a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA). A kereset lényege, hogy a
bíróság mondja ki: az Akadémia 1945 nyarán
jogi szempontból nem zárta ki Hóman Bálintot,
illetve érvénytelenül zárta ki, avagy a kizáró
határozat nem is lépett hatályba. A tárgyaláson
Varga István kifejtette: jogi értelemben nem is
létezik az a határozat, amelyben a világháború
után néhány hónappal, az ország szovjet
megszállása idején, a 250 tagú testület 14 tagja
kizárta az egykori történészt, akadémikust. Varga
István emlékeztetett arra is, hogy az Akadémia
negyedszázaddal ezelőtt, a rendszerváltás idején
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visszavette korábban kizárt tagjait, három
kivétellel. A Hóman Bálintra háborús bűntett
miatt kiszabott életfogytiglani szabadságvesztés
1946-ban a kizáró akadémiai döntés után született.
Tavaly a Fővárosi Törvényszék jogerősen semmissé
nyilvánította az 1946-os elítélést és kimondta
Hóman Bálint ártatlanságát. A kereseti kérelemben
szerepel az is, hogy a törvényszék állapítsa meg:
becsületsértő volt az Akadémia elnökének azon
nyilatkozata, amely szerint Hóman Bálint nyilas
elveket képviselt. Az Akadémia jogi képviselője,
a kereset elutasítását kérte. Részben vitatta azt,
hogy a felperesek egyáltalán perelhetik ebben
az ügyben az Akadémiát, részben pedig azzal
érvelt, hogy az 1945-ös eljárások megfeleltek az
akkori szabályoknak. A tudós testület hetven év
elteltével már nem lát módot arra, hogy tartalmi
szempontból felülvizsgálja az akkori kizárásokat,
kifogásolja okszerűségüket. A tartalmi kérdések
vizsgálatára az Akadémia akkori tagságának volt
meg a lehetősége – közölte az Akadémia jogásza.
A felperes kérelmére a törvényszék felhívta
az Akadémiát az üggyel kapcsolatos iratok
becsatolására. Az MTA jogi képviselője azonban
jelezte, hogy ilyenek nem állnak rendelkezésükre,
maguk is jobbára csak kivonatokból dolgoznak. A
per júniusban folytatódik a törvényszéken.
Élet menete 14. alkalommal
Budapest
Forrás: MTI
Április 17-én 14. alkalommal rendezték meg az
Élet menetét. A menetet Bandi László az Élet
Menete kuratórium elnöke és Hegedűs D. Géza
színművész vezette. A rendezvény fő szónoka a
márciusban Kossuth-díjjal kitüntetett Röhrig Géza
színész, költő, a Saul fia című film főszereplője volt.
A Szent István Bazilika előtt felállított színpadon
idén először közösen emlékeztek a történelmi
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egyházak képviselői: Székely János katolikus
püspök, Bogárdi Szabó István, a Magyarországi
Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház
elnök-püspöke. Ilan Mor, Izrael Állam budapesti
nagykövete azt mondta, az Élet menetének
legfontosabb üzenete az, hogy „másnak lenni nem
betegség, mások gyűlölete pedig nem orvosság” . A
résztvevők félperces néma csenddel emlékeztek
meg a március végén elhunyt Kertész Imre Nobeldíjas íróról. Az emberek „Soha többé!” feliratú
léggömböket, magyar, izraeli és európai uniós
zászlókat vittek magukkal. A rendezvényen 30 000
fő vett részt, rendbontás nem történt.

Indul az Élet menete, Forrás: Nol.hu

Vona Gábor náci barátai
Budapest
Forrás: Index
Április 22-én, az Index hírportálon jelent meg
egy videó Vona Gáborral, a Jobbik elnökével,
ahol az elnök arra a kérdésre, hogy viszonyul a
Betyársereghez, azt felelte, nem követi a szervezet
napi tevékenységét, tudomása szerinte az egy
sporttal foglalkozó szervezet, de sok a torzító
sajtóinformáció a szervezettel kapcsolatban. Arra a
kérdésre, hogy Tyirityán Zsolt, a szervezet vezetője
nácinak és Vona Gábor barátjának vallotta magát,
azt válaszolta, ezek szerint vannak náci barátai,
de nem ez a barátságuk alapja, és van szocialista
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érzelmű, fideszes és még hitgyülekezetes barátja
is. 2016. márciusi jelentésünk „Antiszemita
gyűlöletcselekmények” fejezetében bemutattuk,
hogy 2016. március 8-án, a Betyársereg
weboldalán egy fotó jelent meg, ahol a szervezet
vezetője Tyirityán Zsolt és még három feltételezett
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szervezet-tag körülállnak egy negyedik tagot, aki
„Zyklon B” feliratú pólót visel. Mindhárman a
feliratra mutatnak. Zyklon B gázzal ölték meg a
haláltáborok gázkamráiban az áldozatokat. A fotó
célja tehát egyértelműen a félelemkeltés volt.

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK

Reakciók az áprilisi Élet Menetére
Forrás: Politikusok és pártok Facebook oldala
Valamennyi parlamenti párt reagált az Élet
Menetére, részt vett a vonuláson egyik képviselőjük,
vagy közleményt adtak ki – kivéve a Jobbikot,
amely részéről sajtófigyelésünkben nem találtunk
reakciót. Colleen Bell amerikai nagykövet is részt
vett a rendezvényen.
Ilan Mor Izrael magyarországi nagykövete
tiltakozó levelet írt Bayer Zsolt cikksorozata
miatt
Budapest
Forrás: Szombat Online
Márciusi számunkban ismertettük Bayer Zsolt
Magyar Hírlapban megjelent »Tűrhetetlen« című
cikksorozatát, melynek számos részlete kimeríti a
gyűlöletbeszédet. Ilan Mor Izrael magyarországi
nagykövete a Magyar Hírlap főszerkesztőjének,
Petán Péternek április 4-én írt tiltakozó levelet
a cikksorozat miatt. Az egész levelet közöljük:
„Tisztált Petán Úr! Mélységesen megdöbbent és
felkavar, hogy egy vezető magyar politikai napilap,
mint az Önöké, olyan cikksorozatot publikál, mint
amilyet Bayer Zsolt írt »Tűrhetetlen« címmel.
Ami valóban tűrhetetlen, az a tény, hogy ezek
a publikációk gondosan kimunkált történelemtisztogató megjegyzéseket tartalmaznak, a lap
olvasóinak egy »alternatív történelmet« mutatva
be, amely a Holokauszt, a SOÁ igaz történetének
eltorzításához vezet. Ami valóban tűrhetetlen, az a
világos tény, hogy ezek az írások nyíltan antiszemita
nézeteket népszerűsítenek, valamint a zsidó nép és

Izrael Állam ellen bujtogatnak. (lásd például a 10. és
a 14. számú cikket). Szintén elfogadhatatlan a szerző
kísérlete, mellyel megvádolja a zsidó népet, hogy az
valamennyi nem zsidóra ráerőlteti a Soában elvesztett
áldozatai és/vagy akkoriban sérelmet szenvedettek
emlékezetét és így – állítólag – elhomályosítják a
történelem más mártírjainak emlékezetét. Ez a Bayer
úr cikkeiben megjelenő »versengő áldozatiság« vagy
»fájdalom-versengés« (amint azt a francia filozófus,
Bernard Henry-Lévy megfogalmazta), a számos
szakértő és politikus által néven nevezett modern
antiszemitizmushoz sorolható. Teljes mértékben
elfogadhatatlannak találom ezeket a cikkeket, melyek
nemcsak relativizálják a Soát, ezt a történelemben
példa és párhuzam nélkül álló bűnt, hanem
általánosító és hamis vádakat fogalmaznak meg a
magyar zsidósággal szemben, mintha ők volnának
vádolhatók a 20. század magyar tragédiáiért. Ebben
az összefüggésben fontos emlékeztetni Jonathan
Sacks, Nagy Britannia főrabbijának szavaira: »A
zsidókat gyűlölték, mert gazdagok voltak és mert
szegények voltak; mert kapitalisták voltak és mert
kommunisták voltak; mert bezárkóztak maguk
közé és mert behatoltak mindenhova; mert hittek a
hagyományban és mert gyökértelen kozmopoliták
voltak…« Bayer úr cikkei sajnálatos módon ezt a zsidó
népről alkotott sajátos perspektívát tükrözik, mely
szerint: »Mindez a zsidók hibája – antiszemitizmus
azért van, amit a zsidók tesznek, amit a zsidók
mondanak, amiben a zsidók hisznek, és a zsidókat
kell megbélyegezni a világ minden gonoszságáért –
a múltban, a jelenben és a jövőben…«. Mi több:
Bayer úr inszinuációi, feltételezései, miként hamis
vádjai a zsidó nép és Izrael Állam – a zsidó állam –
ellen, nem csak valótlanok és félrevezetők, hanem
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teljes ellentmondásban állnak Magyarország
Kormányának hivatalos megnyilatkozásaival és
álláspontjával, melyek a barátság és együttműködés
politikáját hirdetik Izrael Államával. A fentiek
elfogadhatatlanok. Ez tűrhetetlen! Ezért, a mai
naptól fogva, Izrael Állam Nagykövetsége nem fizet
elő az Önök lapjára.”
A bíróság elrendelte egy holokauszttagadó cikk
hozzáférhetetlenné tételét
Budapest
Forrás: MTI
Április 14-én jogerősen elrendelte a Pesti Központi
Kerületi Bíróság a Budapesti V. és XIII. kerületi
Ügyészség indítványára egy a deres.tv által
jegyzett internetes holokauszttagadó cikk végleges
hozzáférhetetlenné tételét – közölte a Fővárosi
Főügyész. Ibolya Tibor közleményében azt írta:
a cikkben olyan kijelentéseket tettek, amelyekkel
nagy nyilvánosság előtt a holokauszt tényét
tagadták, kétségbe vonták, jelentéktelen színben
tüntették fel. Emiatt, az ügyben nemzetiszocialista
vagy kommunista rendszerek bűnei nyilvános
tagadásának bűntette miatt folyt nyomozás,
azonban az internetes honlap egyesült államokbeli
működtetése miatt a bűncselekmény elkövetőit
nem sikerült azonosítani. A főügyész felidézte:
az új büntető törvénykönyv által bevezetett
intézkedés – az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele – azonban lehetővé
teszi, hogy ilyen esetekben is a jogsértő internetes
adattartalmak internetről levételét rendelje
el a bíróság, ennek végrehajtására a honlapot
üzemeltető
tárhelyszolgáltató
kötelezhető.
Hozzátette: ha a külföldi tárhelyszolgáltató a
jogerős bírói végzésnek 30 napon belül nem tesz
eleget, akkor a törvény szerint a bíróság újabb
végzést bocsáthat ki már azzal a tartalommal,
hogy a magyar internetes szolgáltatókat
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hívja fel a jogsértő tartalomhoz hozzáférés
megakadályozására. Ibolya Tibor leszögezte: a
Fővárosi Főügyészség következetes abban, hogy
bármilyen bűncselekményt megvalósító internetes
cikk, honlap hozzáférhetetlenné tétele iránt az
illetékes bíróságoknál megtegye a törvény által
számára biztosított ügyészi intézkedéseket, ilyen
már több alkalommal történt. Hasonló indítványt
tett a Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség és a
Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség is a kuruc.
info – ugyancsak az Egyesült Államokban működő –
internetes hírportálja „Holokamu” megnevezésű
aloldala, vagy a holokausztot nyilvánosan tagadó
cikkei miatt.
Debrecen polgármestere és a Miniszterelnökség
elítéli a debreceni Nagytemplom megbecstelenítését
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
Forrás: MTI
Mint az „Antiszemita gyűlöletcselekmények”
fejezetben már megírtuk, április 21-én
horogkeresztet és fordított keresztet festettek
ismeretlen tettesek a debreceni Nagytemplomra.
Papp
László
(Fidesz-KDNP),
Debrecen
polgármestere az MTI-hez április 21-én eljuttatott
közleményében azt írta, elítéli és felháborítónak
tartja, hogy vandálok horogkeresztet festettek a
város ikonikus épületére. Debrecen büszke arra,
hogy a vallási felekezetek egyetértésben végzik
tevékenységüket, egymást tisztelve szervezik
híveik hitéletét – fogalmazott. „Nem tűrjük,
hogy alattomos vagy rossz szándékú emberek ezt
a békés viszonyt rombolják, és nem tűrjük, hogy
bárki a fasizmus jelképeivel megmérgezze Debrecen
városának békés légkörét.”
A Miniszterelnökség április 22-én közleményben
ítélte el a történteket „Az aljas és gyáva cselekedet
erőtlen kísérlet arra, hogy a gyűlöletkeltés és a félelem
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légkörét teremtse meg abban a városban, ahol a
különböző vallási felekezetek hagyományosan a békés
egymás mellett élés, a türelem és a kölcsönös bizalom
szilárd talaján állva végzik hitéleti tevékenységüket
a város és az ott lakók javára és megelégedésére” –
írták. A gyűlöletkeltéssel szembeni zéró tolerancia
jegyében fontosnak tartják, hogy elítéljenek minden
olyan cselekedetet, amely alkalmas bármely vallási
felekezet tagjainak megfélemlítésére. Ugyanakkor
minden olyan kezdeményezést támogatnak,
amelyben fellépnek a rasszizmus, antiszemitizmus
és a vallási türelmetlenség által szított gyűlölettel
szemben – teszik hozzá. A Miniszterelnökség bízik
abban, hogy a rendőrség a rendelkezésre álló adatok
alapján mihamarabb kézre keríti az elkövetőket –
tartalmazza a közlemény.

BRÜSSZEL INTÉZET

Elkapták
a
Debreceni
horogkeresztet festő fiatalokat
Debrecen, Hajdú-Bihar megye
Forrás: !!444!!!

Nagytemplomra

Az „Antiszemita gyűlöletcselekmények” fejezetben
írtunk arról, hogy április 21-én horogkeresztet
festettek a Debreceni Nagytemplomra. Április 22én a debreceni rendőrök elfogták az elkövetőket,
két fiatalembert. A két fiú ellen rongálás miatt
folyik nyomozás.
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI
ANTISZEMITIZMUSRÓL

Amerikai vizsgálat a magyarországi emberi jogok
helyzetéről
Budapest
Forrás: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
humanrightsreport/index.htm#wrapper
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma immár
negyvenedik éve készíti el az emberi jogokkal
foglalkozó világjelentését, április 14-én jelent
meg a tavalyi jelentés, mely a magyarországi
antiszemitizmus bemutató részében hivatkozik a
Tett és Védelem Alapítvány „Antiszemita gyűlölet
bűncselekmények és incidensek” jelentéseire is. A
jelentés linkje a forrásmegjelölésnél található.
Nőtt az antiszemita előítéletesség Magyarországon – derül ki a TEV és a Medián közös
kutatásából
Budapest
Forrás: MTI, Tett és Védelem Alapítvány
Április 19-én mutatta be a magyarországi
antiszemitizmusról készült kutatás eredményeit
a Tett és Védelem Alapítvány (TEV). A kutatás
harmadik alkalommal készült, az Alapítvány
megrendelésére a Medián Közvéleményés Piackutató Intézet kutatásában tavaly
novemberben. A kutatás eredményeit Bodnár
Dániel, a TEV kuratóriumának elnöke és az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) vezetőségi tagja, Hann Endre
szociálpszichológus, a Medián ügyvezető igazgatója
és Róna Dániel politológus közösen mutatták
be nemzetközi sajtótájékoztató keretében.
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Róna Dániel a tanulmány társszerzője Hann
Endrével. Az 1200 fős, a 18 éven felüli népességet
reprezentáló mintán személyes megkérdezéssel
végzett felmérés egyik eredménye, hogy a magyar
lakosságot csak igen mérsékelten foglalkoztatják
a zsidósággal kapcsolatos kérdések. Hann Endre
által ismertetett eredmények alapján a magyar
társadalom 23 százalékát találták erősen, további
12 százalékát mérsékelten antiszemitának, mindkét
adat kétszázalékos emelkedés az előző évihez
képest. Míg a Jobbik támogatóinál 59 százalék,
addig a Demokratikus Koalíció támogatóinál 1818 százalék ennek a két csoportnak az aránya –
hangzott a két szélső érték a tájékoztatón. Az
antiszemitizmusra vonatkozó adatok változása
kapcsán Hann Endre megjegyezte, hogy a Jobbik
közéletbe robbanása után a közbeszédben a
zsidók iránti ellenszenv hangoztatása valamivel
legitimebbé, legalábbis gyakoribbá, elfogadhatóbbá
vált. A népességen belül a középkorúak
előítéletessége valamivel meghaladja az átlagot,
de egyéb tekintetben nincsenek jelentősebb
kiugrások. Az adatok szerint a zsidókat érzelmi
alapon elutasítók aránya egy év alatt 23-ról 26
százalékra emelkedett, a kognitív, vagyis vélt vagy
valós ismereteken alapuló antiszemitizmust erősen
vallóké 41-ről 42 százalékra, a nézetet erősen
képviselőké 13-ról 14 százalékra nőtt az egy évvel
korábbi vizsgálat óta. A zsidók iránti ellenszenv
arányban áll minden más másság elutasításával –
jegyezte meg Hann Endre, hozzátéve, ebben
az összevetésben a csoport megítélése „nem
drámaian rossz” . A kutatás során a zsidókkal
kapcsolatos beállítódás két, egymástól külön
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kezelhető dimenzióját vizsgálták: a zsidósággal
összefüggő képzetek, tévhitek és összeesküvéselméletek irányában tanúsított fogékonyság alapján
kognitív, az általános érzelmi elutasítás, társadalmi
távolságtartás mértékét szemlélve pedig affektív
antiszemitizmust különböztettek meg. A kognitív
antiszemitizmust vizsgálva a kutatók azt találták,
hogy ez kis mértékben ugyan, mégis kimutathatóan
nőtt az elmúlt három év során Magyarországon.
Az erősen antiszemita kategóriába 2013 során
a lakosság 11, 2014-ben 13, a tavalyi évben már
14 százaléka tartozott. Ugyanígy, a mérsékelt
antiszemiták aránya a 2013-as 42 százalékról egy
évvel később 41 százalékra lecsökkent értékről
tavaly visszakúszott a 2013-ban mért 42 százalékos
eredményre. Ezzel párhuzamosan a nem antiszemita
népesség aránya is sajnálatosan apadni kezdett: a
2013-as 47 százalék 2014-re 46-ra, míg újabb egy
év elteltével 44 százalékra esett vissza.
Az affektív antiszemitizmus vizsgálata során
érdemes a zsidókkal kapcsolatos attitűd alakulását
tágabb történelmi kontextusba helyezve értelmezni.
Az elmúlt 12 évben a „zsidók ellenszenvesek”
megállapítással egyetértők 9 százalékos aránya
mára 26 százalékra emelkedett. Legalább ilyen
fontos, hogy a növekedés nem egyenletesen
következett be, hanem a 2010-es évhez kapcsolódik
egy robbanásszerű változás: ekkor a zsidók érzelmi
elutasítása az egy évvel korábbi 10 százalékos
értékről hirtelen 28 százalékra ugrott fel. Ez, a
jelentés szerint, a Jobbiknak a 2010-es országgyűlési
választáson elért eredményéhez gyaníthatóan
erősen kapcsolódó fordulat a zsidókkal szembeni
ellenszenv kifejezésének növekvő legitimációjával
lehet összefüggésben.
Hozzá kell tenni azonban, hogy a zsidók negatív
megítélése Magyarországon számos további
etnikum fokozottabb elutasításával összehasonlítva
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nem számít kiemelkedőnek. Az elmúlt év
meghatározó világpolitikai eseményeinek a hazai
közéletet is erősen befolyásoló eredményeként
Magyarországon is megjelenő migránstömegek
a most elvégzett kutatás megállapításai szerint
magasan az ellenszenv-index élén végeztek.
Az antiszemitizmus és a politikai preferenciák
összefüggéseinek vizsgálata alapján úgy tűnik,
hogy a zsidóellenes vélekedésekben könnyebben és
nagyobb gyakorisággal osztozók közelebb esnek a
politikai spektrum jobb oldalához, azon belül is a
radikális pólushoz, azonban a konzervatívhoz csak
minimálisan kapcsolódnak – mutatta ki a jelentés.

(Balról) Hann Endre, Róna Dániel és Bodnár Dániel a
sajtótájékoztatón, Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

Bodnár Dániel, arról beszélt, hogy a harmadik
alkalommal elvégzett felmérés célja, hogy közös
keretrendszert sikerüljön kialakítani, és így a
társadalmi párbeszéd során ugyanazt értsük
antiszemitizmus alatt, ahogyan az is, hogy
az eredmények alapján cselekvési programot
alakítsanak ki. A „legszomorúbb és legfelrázóbb”
eredmények között említette a holokauszt
tagadásával és relativizálásával kapcsolatos
adatokat, mondván, 2003 óta nő az e nézeteket
osztók aránya annak ellenére is, hogy az elmúlt
másfél évben jelentősen csökkent a nyilvánosan
elkövetett holokauszttagadó esetek száma. „Rosszul
beszélünk a holokausztról” – jelentette ki. A
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nyilvánosság előtt eltávolítóan, „telítettségélményt
és –érzést” keltő módon szólnak a témáról, és
ebben szerepe van a politikai véleményformálók
mellett a zsidó közösségnek is – tette hozzá. A
sajtótájékoztatón minden nagyobb médium jelen
volt és másnap a kiemelt hírek között szerepeltek a
kutatás eredményei.
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EGYÉB HÍREK

A Konzervatív Hallgatói Szövetség vezetője
tavaly nyilas rendezvényen szólalt fel
Budapest
Forrás: Átlátszó
Április 4-én jelent meg a hír, hogy megalakult a
Konzervatív Hallgatók Szövetsége, mely a „liberális
véleménydiktatúra” itthoni elterjedését próbálja
megakadályozni. A klasszikus konzervatív és
keresztény értékeket hirdető egyetemi szervezet
vezetője László Balázs a Pax Hungarica nyilas
mozgalom rendezvényén vett részt konferálóként
2015-ben. A Pax Hungarica mozgalom a magát
hungaristának valló szervezet (a Vér és Becsület
utódja), melybe nem kerülhetnek be melegek,
cigányok, zsidók és nem europid származású
személyek, jelképeknek a Szálasi Ferenc-féle nyilas
mozgalom jelképeit használják, formaruhájuk
pedig a jól ismert zöld ing. A mozgalom nyíltan
uszít társadalmi csoportok ellen, a zsidókat és
a cigányokat kitelepítéssel kezelné. Egy 2015.
évi rendezvényen a felszólalókat László Balázs
konferálta fel, emellett magyarul adta közre
egy olasz szónok gondolatait, mely szerint ellen
kell állnunk a nemzetközi pénzügyi hatalom
nyomásának, amely vad bevándorláson és
államadósságon keresztül pusztítja el nemzeti
önazonosságunkat.

László Balázs a Pax Hungarica rendezvényén, Forrás: Átlátszó

Vona Gábor a Jobbik elnöke írt előszót a Julius
Evola olasz antiszemita kötetéhez
Budapest
Forrás: MTI
Április 11-én az MTI egy Vona Gáborral, a
Jobbik elnökével, a Kossuth rádió 180 perc című
műsorában készült interjút ismertetett, a riport
során derült ki, hogy Vona Gábor pártelnök előszót
írt egy olasz antiszemita gondolkodó, Julius Evola
magyarul megjelent kötetéhez. Vona Gábor ezzel
kapcsolatban azt mondta, nem érti azokat, akik
kritizálják az előszót, amit „a XX. század egyik
legnagyobb befolyást gyakorolt olasz filozófusának”
könyve elé írt. „Azt gondolom, egy történész –
mint amilyen végzettségem szerint én magam is
vagyok – nyugodtan írhat előszót” – jelentette ki.
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Hozzátette: Julius Evola megítélése ugyanakkor
„másik kérdés”, ahogyan Wass Albert vagy Szabó
Dezső megítélése is nagyon sok vitát kivált.
Arra a kérdésre, egyetért-e Evolával, Vona Gábor
közölte: ha egyetértene vele, akkor azt írta volna
az előszóban. „Ha valaki elolvassa az előszót, rá
fog jönni, hogy mivel értek egyet. Nagyon érdekes
a munkássága, vannak olyan gondolatai, amikkel
azonosulni tudok, és van, amikkel nem” – jegyezte
meg. Mint mondta, nagy örömmel fogadta, hogy a
könyvet angolul kiadó cég az ő előszavát választotta
az angliai kiadás elé. A magyar nyelven kiadott
gyűjteményes könyvbe válogatott Evola-szövegek
részletekbe menően taglalják többek között Hitler
„munkásságát” is. A könyv a Mein Kampfot például
a „legmegújítóbb erő lendületének a magjaként”
értékeli. A válogatott írásokat tartalmazó kötet
arról is értekezik, hogy a szélsőjobbtól jobbra
lenni jelenti az igazi jobboldaliságot, és ebbe bőven
belefér az erőszak vagy a „felülről érkező forradalom”
kirobbantása.
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zsidó tagjai voltak, s akiknek az elpusztítása hazánk
egyik legnagyobb tragédiája, amiért a korabeli
Magyarország is felelős”. Hozzátette: az emlékezés
először is szembenézés, mégpedig nemcsak a múlt,
hanem a jelen és a jövő felelősségével, 1944. április
16-án kezdődött az első gettók felállítása a korabeli
Magyarország kárpátaljai területén. „Az egyetlen méltó
emlékezés az áldozatokra az, ha mindig és mindenhol,
amikortól és ahol csak szükséges, szembeszegülünk
az antiszemitizmus minden megnyilvánulásával” –
jelentette ki a politikus. Az emlékműnél, amely
egy vasból, méretarányosan elkészített, fekete
márványtömbön álló vasúti tehervagont ábrázol,
előterében a belőle kikászálódó emberekkel,
Menahem Mendel Wilhelm ungvári és kárpátaljai
főrabbi mondott imát.

Holokauszt emlékmű Kárpátalján
Bilke, Ukrajna
Forrás: MTI
Bilkén, Kárpátalján április 19-én Takács Szabolcs
a Miniszterelnökség államtitkára emlékművet
avatott a holokauszt áldozatainak emlékére.
Beszédében Takács Szabolcs, a Nemzetközi
Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) magyar
delegációjának tagja elmondta: „Bocskai kabátban
és zsinóros sapkában látni a fotón két kisfiút: Jakab
Lenke testvéreit. Magyarok Kárpátaljáról, Bilkéről.
Lenke –vagy ahogyan a világ megismerte, Lilly
Jakov – túléli a haláltábort, s a túlélés napján
egy kiürített SS-barakkban rátalál azokra a
fényképekre, amelyeket Auschwitz Albumként
ismer majd meg a világ”. Az államtitkár kiemelte:
„azokra a honfitársainkra emlékezünk ma, akik
az egyik leghátrányosabb sorsú magyar nemzetrész
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Menahem Mendel Wilhelm ungvári és kárpátaljai főrabbi
mond imát az emlékmű előtt, Forrás: Magyarország
Főkonzulátusa, Ukrajna

Az Auschwitz-albumot megtaláló bilkei magyar zsidó lány,
Jákov Lili (Jakab Lenke) két öccse: Jakab Zril és Zeilek. A
felvétel elkészítése után néhány órával elgázosították őket.
Forrás: holokusztmagyarországon.hu
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A főváros nem utasítja vissza, hogy a Gój
Motorosok a kerékpárosok jövőjéről tárgyaló
bizottság tagjai legyenek
Budapest
Forrás: Index
Április 26-án Mészáros Imre a Gój Motorosok
Egyesület vezetője tárgyalt Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettessel. A tárgyalás során az
Egyesület vezetője átadta a javaslatait a fővárosi
kerékpározással kapcsolatban a főpolgármesterhelyettesnek, aki elmondta, hogy elvi szinten
nem zárkózik el a szerezet részvételétől a tervezett
kerékpáros munkacsoportban.

Gój Motorosok, Forrás: ATV

Újabb történész vita Hóman Bálint megítéléséről
Budapest
Forrás: Magyar Narancs
Április 28-án a Károli Gáspár Református
Egyetemen történészek vitatkoztak Hóman
Bálint tevékenységének megítéléséről. A vita
résztvevője Ungváry Krisztián (1956-os Intézet),
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Ujváry Gábor (Veritas Történetkutató Intézet)
és F. Romhányi Beatrix középkortörténész volt.
A februári jelentésünkben ismertettük, hogy a
Magyar Tudományos Akadémián szintén vita
volt Hóman Bálint megítéléséről. A februári vitán
szintén részt vett Ungváry Krisztián és Ujváry
Gábor. A résztvevők eltérően ítélték meg a történész
munkáját. Ungváry úgy látja, Hóman elsődleges
felelőssége a numerus clausus kapcsán van, ugyanis
noha a törvény erre már nem adott volna lehetőséget,
folyamatosan szigorított az intézkedéseken, neki
köszönhetően a felvett zsidók aránya folyamatosan
csökkent kultuszminiszteri működése idején.
Hóman elérte, hogy a felsőoktatási felvételinél még
véletlenül se a teljesítmény számítson, hanem csak
az legyen a lényeg, hogy ne legyél zsidó. Ungváry
szerint Hóman tevékenységének is köszönhető,
hogy 1944-ben, amikor más intézkedéseket is
foganatosítottak a zsidók ellen, valahogy mindenki
természetesnek vette azokat. Ujváry azt hangoztatta,
hogy szerinte Hóman miniszterként és a kormány
tagjaként nehezen tehetett volna mást, minthogy
megszavazza a zsidótörvényeket. Kiemelte, hogy a
numerus clausus nem csak a zsidók ellen irányult,
mert a hölgyeknek az arányszáma is csökkent a
két világháború közötti időszakban. F. Romhányi
többek között azt mondta, hogy szerinte 1925
után elég másmilyenek a történész munkái, a
korábbi precíz kutatóból koncepciógyártó ember
lett. Ungváry hangoztatta, hogy az emberek nem
a középkori súlyrendszerről szóló értekezéseivel
találkoztak Hómannak, hanem azzal, hogy az
általa vezetett tárca 800 ezer embert egzisztenciális
válságba sodort a zsidóellenes intézkedésekkel.
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Nyomozás felfüggesztése a nemzetiszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadása ügyében
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

meg ingyen élősködésetek a holokamutokkal együtt!
Írogatjátok itt a kibaszott [sic!] erkölcsi ökörséget, és
már ötven éve a kártérítésekből meg a jóvátételekből
éltek!” .

Az Alapítvány április 7-én a Budapest V. kerületi
Rendőrkapitányságától kapta a levelet a T. Cs.
ellen tett feljelentés ügyében, mely szerint mivel
az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt
megállapítható, a nyomozást felfüggesztette a
hatóság.

Az Alapítvány feljelentésének indoklása szerint
a holokauszt a náci Németország által kontrollált
területekenamásodikvilágháborúalatt végrehajtott,
nemzetiszocialista német kormány által eltervezett
és irányított népirtás, melynek célja a zsidóság
kiirtása volt. Ezen népirtás megtörténtének
valósága büntetőjogi védelem alatt áll, a holokauszt
tényének megkérdőjelezhetetlensége törvényben
foglaltatik. A „holokamu” kifejezés kapcsán bírói
ítéletek is rendelkezésre állnak, amelyek értelmében
a „holokamu” kifejezés egyértelműen a holokauszt
tényét kétségbevonó jelentéstartalommal bír,
melynek nagy nyilvánosság előtti használata
kimeríti a bűncselekmény elkövetését.

Az Alapítvány február 12-én tett feljelentést
a Budapest V. kerületi kapitányságon
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt ismeretlen tettes ellen.
Az Alapítvány internetes oldalán 2016.
január 4-én tett közzé egy cikket »Súlyos
ítélet holokauszttagadásért« címmel, melyben
beszámoltunk az Esztergomi Járásbíróság
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadásának elkövetése miatt meghozott
ítéletéről12. A hírre mutató Facebook bejegyzéshez
az olvasók hozzászólhattak.
T. Cs. elnevezésű Facebook felhasználói profillal
rendelkező személy a következő mondatot fűzte
a hírhez január 4-én, amely teljes egészében
megegyezik azzal a hozzászólással, amely miatt az
Esztergomi Járásbíróság elítélte a dömösi férfit:
„Húzzatok vissza a picsába, ahonnan jöttetek! Az
emberek könyökén jön már ki az ajvékolásotok,

A rendőrkapitányság levelében leírja, hogy
nyomozást végeztek a Facebook oldalon a
bűncselekmény
elkövetőjének
azonosítása
érdekében, de megállapították, hogy az oldal már
nem érhető el. A T. Cs. Facebook felhasználó
profilképe alapján végzett kutatás szintén
nem vezetett eredményre. Az Alapítvány által
közzétett »Súlyos ítélet holokauszttagadásért«
című cikk alá kommentelő Facebook felhasználók
egyike sem azonos azon személlyel, aki T. Cs.
felhasználónévvel kommentelt a kérdéses cikk alá.
További indoklásukban szerepel, hogy nem lehet
megállapítani a bűncselekmény elkövetésének

12 N
 emzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása miatt az Esztergomi Járásbíróság jogerősen nyolcszázezer forint
pénzbüntetésre ítélte azt a dömösi férfit, aki Facebookon írt hozzászólásában a „holokamu” kifejezést használta.
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idejét. Erre tekintettel a Facebook oldal megkeresése
sem vezetett eredményre, mivel a pontos időpont
hiányában az IP cím beazonosítása nem lehetséges.
A fentiekre való tekintettel határoztak a nyomozás
felfüggesztése mellett.
Határozathozatal a szigetszentmiklósi Nyirő
József utcanév miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
2016. január 25-én az Alapítvány beadványt
nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
melyben kérte, hogy törvényességi ellenőrzési
jogkörénél fogva, törvényességi felhívás útján járjon
el, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
a Nyirő József utca elnevezését haladéktalanul
változtassa meg.
Az Alapítvány április 8-án kapta meg a
határozatot tartalmazó levelet a Pest Megyei
Kormányhivataltól, mely szerint indokoltnak
tartják a törvényességi felügyeleti eszköz
alkalmazásának kezdeményezését az utcanév
megváltoztatására. Levelükben utaltak a
beadványban szereplő indoklásra, mely szerint
közterület nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést,
illetve olyan szervezet nevét, amely a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal. Indoklásukban szerepel, hogy a „nem
viselheti” törvényi fordulat egyértelművé teszi a
jogalkalmazók számára, hogy a fenti rendelkezés
hatályba lépésétől minden közterült (illetve)
közintézmény esetében érvényesülnie kell a
tilalomnak. A helyi önkormányzatoknak tehát
kétirányú kötelezettségük van: egyrészt a régi
elnevezéseket meg kell vizsgálni, és módosítani
a fenti törvényi rendelkezésekkel összhangban,
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másrészt az új közterületek és intézmények
elnevezésénél figyelemmel kell lenni a törvényi
előírásokra. Az MTA honlapján közzétette
állásfoglalásainak összefoglaló gyűjteményét. Ezen
gyűjteményben többek között szerepel a „Nyirő
József ” elnevezéssel kapcsolatos állásfoglalás, mely
szerint „Nyirő József tagadhatatlanul tevékenyen
részt vett az egyik XX. századi önkényuralmi rendszer
fenntartásában, így nevének közterület-elnevezésként
való felhasználása – kétségbevonhatatlan írói erényei
ellenére – a törvény betűje szerint tilalom alá esik” .
Az Alapítvány feljelentést tett holokauszttagadás
miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány 2016. április 25-én feljelentést tett
a Budapesti V. kerületi Rendőrkapitányságon
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt ismeretlen tettes ellen. A feljelentés
előzménye volt, hogy a zsido.com internetes híroldal
Facebook fiókjában 2016. április 7-én megosztásra
került egy videó, az Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség, és a Chábád Lubavics Nevelési
és Oktatási Alapítvány megbízásából, melyben
mind a bevett egyház, mind a civil szervezet a
személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlást kérte.
Az internetes tartalomhoz a Facebook felhasználói
profillal rendelkező személyek hozzászólásokat
írhattak. Így tett D. A. nevű fiókkal rendelkező
felhasználó is, aki a nagy nyilvánosság előtt az
alábbi hozzászólást tette közzé: „talán… a saját
gazdagjaitokat lejmoljátok.. Magyarok vérét, 75éve szívó holokamu vitézek” . Az áprilisi jelentésben
is több alkalommal megindokoltuk, hogy miért
képezi feljelentés tárgyát a holokauszttagadás,
valamit ismertettük, hogy Alapítványunk már
több alkalommal pert nyert hasonló tényállás
ügyében tett feljelentések ítélethozatalakor.
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Elítélték Dobi Zsoltot, a Jobbik Csongrád megyei
szervezetének sajtófőnökét holokauszttagadás
miatt
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
2016. április 25-én a nemzetiszocialista rendszer
által elkövetett népirtás tagadása miatt ítélték el
a Jobbik üllési elnökét, Dobi Zsoltot. A szegedi
járásbíróság a politikust 100 óra jóvátételi munkára,
valamint a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont
meglátogatására kötelezte, utóbbiról köteles
lesz beszámolót írni. Az ítélet tárgyát képező
írás a Jobbik Magyarországért Mozgalom üllési
alapszervezetének lapjában, az Árpád Népében
jelent meg 2011-ben. A cikkben (amely korábban
az alapszervezet honlapján is elérhető volt, de a
nyomozás elindulása óta lekerült onnan) többek
között ilyen és ehhez hasonló állítások olvashatók:
„Semmilyen tárgyi bizonyítékot nem találtak, amely
alátámaszthatta volna a zsidók tömeges legyilkolását.
Se képeket, se terveket, se dokumentumokat.
Semmit.” , illetve, „a többi, utólag gázkamrának
kikiáltott épületben, ahol állítólag több millió zsidót
gyilkoltak meg, nem találtak ciánnyomokat, sem pedig
bármiféle olyan bizonyítékot, amely alátámasztotta
volna a szemtanúk zavaros beszámolóit” . Az írásra
Bodnár Dániel, a Tett és Védelem Alapítvány
kuratóriumi elnöke hívta fel a hatóságok figyelmét
még 2013-ban.
Dobi Zsolt egyébként jelenleg is a Jobbik üllési
alapszervezetének elnöke, saját elmondása szerint
a Csongrád megyei Jobbik sajtófőnöke, illetve a
szervezet lapjának a szerkesztője. A párt színeiben
egyéni listás képviselőként indult a 2014-es
önkormányzati választásokon.
Az ítélet kihirdetésekor a bíró közölte, nem volt
kétség afelől, hogy az újságot az alapszervezeti
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elnök szerkesztette, és a jobbikos alapszervezet
terjesztette (a pártszervezet 1 200 címre juttatta el
a kiadványt), de a készítésében az alapszervezet más
tagjai is részt vettek. Az ítéletben a bíróság nem írta
elő, hogy hol szükséges a jóvátételi munkát végezni,
a hirdetéskor a bíró javasolta, hogy valamelyik zsidó
egyházi szervezetnél végezze. Az ítélet nem jogerős,
az ügyész és a vádlott is fellebbez.

A Jobbik üllési alapszervezetének lapja, Forrás: Tett és Védelem
Alapítvány

Felfüggesztették a nyomozást K. L. V. ellen
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása ügyében
Budapest
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány
Az Alapítvány 2016. április 27-én a Budapest V.
kerületi Rendőrkapitányságától kapta a levelet a
K. L. V. ellen tett feljelentés ügyében, mely szerint
mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt
megállapítható, a nyomozást felfüggesztette a
hatóság.

Antiszemita gyűlöletcselekmények – 2016. április

Az Alapítvány 2016. március 1-én feljelentést
tett a Budapest V. kerületi Rendőr-kapitányságon
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános
tagadása miatt ismeretlen tettes ellen. A Facebook
közösségi oldalon 2016. január 27. napján K. L. V.
nevű Facebook felhasználó egy írásos képet tett
közzé, mely a következő feliratot tartalmazza:
„KURVA ZSIDÓK HÚZÁS HAZA” . E bejegyzés
alá feljelentéssel érintett K. L. V. nevű Facebook
fiókkal rendelkező felhasználó a következő
kommentet fűzte: „Ez a mi hazánk. Mi döntjük
el, mikor, mit ünneplünk. És ha a holokausztot
nem akarjuk, mert közünk nincs hozzá (meg kamu
az egész), akkor nem fogjuk. Eljuthatna már az
agyuk csökevényéig végre :) Szóval én továbbra
is a Don kanyarban elesett hősökre, a délvidéki
mészárlás áldozataira, meg minden elesett magyarra
megemlékezem, ha tetszik, ha nem :)” .
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a K. L. V. nevű Facebook felhasználó személyes
adatainak megállapítása tárgyában, amely azonban
eredményre nem vezetett. A Facebook internetes
cég székhelye az Amerikai Egyesült Államokban
található, erre tekintettel megkeresés teljesítése
csupán nemzetközi jogsegély keretében kérhető,
azonban a megkeresendő állam és a magyar
jogszabályok jogharmonizációs anomáliáinak
következtében a nemzetközi jogsegély előterjesztése
nem vezetne eredményre. A fentiek vonatkozásában
nem lehetséges annak megállapítása, hogy a
feljelentésben foglalt bejegyzés milyen IP címről
kerültek feltöltésre. Emiatt azt sem lehetséges
megállapítani, hogy mely személy K. L. V. nevű
Facebook felhasználó internetes fiókjának tényleges
felhasználója. A nyomozás során egyéb olyan
személyi és tárgyi bizonyítékokat felkutatni, melyek
alapján az elkövető kiléte megállapítást nyerne, a
rendőrség szerint szintén nem volt lehetséges.

A Rendőrkapitányság indoklásában leírja, hogy
kutatást végeztek a KEKKH nyilvántartásában
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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.

Sorszám

Dátum

Esemény

1

április 2.

Megemlékezés Solymosi Eszterre

Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd

Kategória

2

április 4.

Horogkeresztet festettek a Dob utca 31. számú házra

Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd

3

április 4.

Ilan Mor Izrael magyarországi nagykövete tiltakozó
levelet írt Bayer Zsolt cikksorozata miatt

Hivatalos és civil reakciók

4

április 4.

A Konzervatív Hallgatói Szövetség vezetője tavaly nyilas
rendezvényen szólalt fel

5

április 5.

Menetelés az Életért mozgalom: elhatárolódnak náci
felmenőik bűneitől a leszármazottak

6

április 7.

Nyomozás felfüggesztése a nemzetiszocialista rendszer
bűneinek nyilvános tagadása ügyében

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

7

április 8.

Határozathozatal a szigetszentmiklósi Nyirő József
utcanév miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

8

április 10.

Ismeretlen tettesek megrongáltak egy emlékművet a
Március 15-e téren

Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd

9

április 11.

Vona Gábor a Jobbik elnöke írt előszót a Julius Evola olasz
antiszemita kötetéhez

10

április 12.

Megkezdődött Hóman Bálint Akadémiai tagságának a
visszaállításáért indított per

11

április 14.

Ismeretlen tettesek a zsidóságot sértő megjegyzést írtak a
Népliget egy forgalmas helyére

12

április 14.

A bíróság elrendelte egy holokauszttagadó cikk
hozzáférhetetlenné tételét

Hivatalos és civil reakciók

13

április 14.

Amerikai vizsgálat a magyarországi emberi jogok
helyzetéről

Hírek és vélemények
a magyarországi
antiszemitizmusról

14

április 17.

Élet Menete 14. alkalommal

15

április 19.

Nőtt az antiszemita előítéletesség Magyarországon –
derül ki a TEV és a Medián közös kutatásából

16

április 19.

Holokauszt emlékmű Kárpátalján

17

április 20.

Schuster Lóránd „zsidózott” egy jobbikos rendezvényen

Egyéb hírek
Közösségi hírek, reakciók

Egyéb hírek
Közösségi hírek, reakciók
Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd

Közösségi hírek, reakciók
Hírek és vélemények
a magyarországi
antiszemitizmusról
Egyéb hírek
Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd
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Sorszám

Dátum

18

április 21.

Ismeretlen tettesek horogkeresztet festettek a debreceni
nagytemplomra

Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd

19

április 21., 22

Debrecen polgármestere és a Miniszterelnökség elítéli a
debreceni Nagytemplom megbecstelenítését

Hivatalos és civil reakciók

20

április 22.

Vona Gábor náci barátai

Közösségi hírek, reakciók

21

április 22.

Elkapták a Debreceni Nagytemplomra horogkeresztet
festő fiatalokat

Hivatalos és civil reakciók

22

április 25.

Az Alapítvány feljelentést tett holokauszttagadás miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

23

április 25.

Elítélték Dobi Zsoltot, a Jobbik Csongrád megyei
szervezetének sajtófőnökét holokauszt tagadás miatt

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

24

április 26.

A főváros nem utasítja vissza, hogy a Gój Motorosok a
kerékpárosok jövőjéről tárgyaló bizottság tagjai legyenek

Egyéb hírek

25

április 27.

Felfüggesztették a nyomozást K. L. V. ellen
nemzetiszocialista rendszer bűneinek nyilvános tagadása
ügyében

A Tett és Védelem Alapítvány
hivatalos ügyei

26

április 28.

Újabb történész vita Hóman Bálint megítéléséről

27

–

Horogkeresztet festettek a Bükk egyik kedvelt
kirándulóhelyére

28

–

Reakciók az április Élet Menetére

38
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Kategória

Egyéb hírek
Antiszemita
gyűlöletcselekmények:
gyűlöletbeszéd
Hivatalos és civil reakciók

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 intézkedésre rendelt
szervekhez!

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:

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-vedelemalapitvany

Cím:1052 Budapest. Semmelweis utca 19.
Tel: +36 1 267 57 54
+36 30 207 5130
http://www.tev.hu
info@tev.hu
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