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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ

A
Az antiszemitizmus elleni küzdelem egyik 
legfontosabb feltétele a helyzet pontos is-
merete, az antiszemitizmus valódi elter-
jedtségének vizsgálata. A Tett és Védelem 
Alapítvány egyik célja éppen a kérdést 
övezô ismerethiány felszámolása. Ennek 
eszköze többek között a folyamatos és szak-
mailag megalapozott közéleti monitoring-
tevékenység, mivel a tényleges információk 
összegyûjtése, elemzése nélkül nem lehet 
valós védelmet biztosítani a közösség szá-
mára. A monitoring eredményét az Alapít-
vány havi rendszerességgel közzéteszi.

A jelentés kétféle cselekménnyel fog-
lalkozik: az antiszemita gyûlölet-bûncse-
lekményekkel, illetve a gyûlölet motiválta 
incidensekkel. A jelentés ezt a kettôt össze-
foglalóan gyûlöletcselekményeknek nevezi. 
Mindkettô esetében fontos kritérium, hogy 

azok elkövetésekor azonosítható az antisze-
mita motiváció. Míg azonban az elôbbiek 
a büntetôjog szerint bûncselekményeknek 
minôsülnek, az utóbbiak ezt a szintet nem 
érik el. A teljes kép felrajzolásához azonban 
mindkét típusú cselekmény dokumentálá-
sára szükség van.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körû monitorozásához sokféle 
forrás együttes használatára van szükség. 
Az események regisztrálásán kívül fontos 
azok különbözô jellemzôinek számbavéte-
le is. A dokumentálás során ezért egyrészt 
rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkö-
vetôjére, célpontjára, következményeire vo-
natkozó adatokat. Másrészt különbözô cse-
lekménytípusokat is megkülönböztetünk.

Ebben a hónapban Alapítványunk antisze-
mita gyûlöletcselekményt nem azonosított.

Európában nôtt, Magyarországon vi-
szont csökkent az antiszemita gyûlöletcse-
lekmények száma 2018-ban – derült ki Ala-
pítványunk ebben a hónapban közzétett 
éves jelentésébôl. A hírrôl minden jelentôs 
hazai médium beszámolt. 2018-ban 32 an-
tiszemita gyûlöletcselekményt regisztrál-
tunk, néggyel kevesebbet, mint 2017-ben. 
2016-ban 48, 2015-ben 52, 2014-ben pedig 
37 ilyen eset történt. A 2018-as esetek kö-
zül három támadás, tíz rongálás, 19 pedig 
gyûlöletbeszéd volt. 

Ebben hónapban nem kezdeményezett a 
TEV új jogi eljárást, illetve korábbi ügyei-
ben sem történt elôrelépés.  
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mo-
nitorozását a Tett és Védelem Alapítvány 
által életre hívott Brüsszel Intézet, az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmûködési Szer-
vezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt 
módszerek alapján végzi. Az Intézet, a mo-
nitoringmunka során, az antiszemita jelen-
ségeket különbözô, standardizált források 
által nyújtott információk alapján rögzíti és 
elemzi. Az incidenseket hét különbözô ka-
tegóriába soroló monitoringmunka forrásai 
többek között: az Intézet saját Kutatási és 
Incidenskövetési Csoportjának forrásai, a 
sajtóban és a közmédiában fellelhetô infor-
mációk, valamint a kormányzati szervekkel 
kötött megállapodás keretében lehetôség 
nyílik a bírósági, a bûnügyi és egyéb állam-
igazgatási területek adatbázisaiban fellel-
hetô releváns adatok felhasználására is. Az 

Intézet létrehozta és üzemelteti az +36 510 
0000 számon elérhetô FORRÓDRÓT-ot, 
melyen antiszemita és zsidóellenes megnyil-
vánulások bejelentésére nyílik lehetôség.

A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi 
rendszeres monitoringjelentések közzététe-
lén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidó-
ságot érintô, kvalitatív és kvantitatív mód-
szereket is alkalmazó kutatást, valamint az 
egész társadalomra kiterjedô felmérést az 
antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kap-
csolatban. A program részét képezi továb-
bá egy olyan differenciált képzési program 
kialakítása, mely az állami ügyintézés kü-
lönbözô szintjei és szereplôi számára biz-
tosít felkészítést a rasszista és antiszemita 
jelenségekkel kapcsolatos fellépésrôl, eljá-
rásokról iskolai és továbbképzés-rendszerû 
tananyagok formájában. 

BRÜSSZEL INTÉZET

Az antiszemitizmus jelensége nem új keletû 
Magyarországon. A már korábban is ta-
pasztalt gyûlöletbeszéd azonban egyre job-
ban eluralkodott a közéletben. A helyzetet 
enyhíti, hogy a nyíltan antiszemita, rasz-
szista nézeteket valló Jobbiknak korábban  
negyvenhárom országgyûlési képviselô-
helye mára huszonötre zsugorodott, de az 
antiszemita gyûlöletbeszéd a szervezet ren-
dezvényein továbbra is megjelenik.  Ezek 
a tényezôk hívták életre a Tett és Védelem 
Alapítványt. A Tett és Védelem Alapítvány 
a hazai jogrendszer által biztosított civil 
szervezôdési lehetôségek közül az alapít-
ványi formát választotta; bejegyzése 2012 
novemberében történt meg. Az Alapítvány 
a romló minôségû közbeszéd, a kirekesztés, 
az antiszemitizmus táptalaját adó ismeret-
hiány, valamit az atrocitások és a törvény-

szegések elleni erélytelen jogi fellépéssel 
szemben kíván új alternatívát nyújtani.

Ö S S Z E F O G Á S

A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett 
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában 
közremûködôk között vannak a status quo/
chábád EMIH, a reform irányzatú Szim-
Salom vezetô személyiségei és az irányza-
toktól független, de a társadalom elismert 
tagjaiként számon tartott emblematikus 
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány ku-
rátorai megjelenítik a Magyarországon mû-
ködô legfontosabb zsidó vallási és kulturális 
irányzatokat és így szimbolikusan is kifeje-
zik, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés 
mindannyiunk közös ügye.



7

A JELENTÉSRÔL

A magyarországi antiszemitizmus megítélé-
se, kezelése sokszor rendkívül szélsôséges. 
Egyrészt hallani olyan hangokat, amelyek 
lekicsinylik az ilyen cselekmények, meg-
nyilvánulások súlyát. Az is elôfordulhat 
azonban, hogy egy-egy kirívó eset kapcsán 
az a kép alakul ki, hogy ezek az esetek el-
árasztják a közéletet. A tényleges helyzet 
megismerése a valós problémák kezelésé-
nek elengedhetetlen feltétele, ezért a Tett 
és Védelem Alapítvány feladatának tekinti, 
hogy pontos és minél teljesebb képet adjon 
a magyarországi antiszemitizmus mérté-
kérôl. Ennek egyik eszköze az antiszemita 
gyûlölet-bûncselekmények és incidensek1 
monitorozása. Ennek eredményét az Ala-
pítvány havi rendszerességgel teszi közzé. 
A havi beszámolókon kívül minden évben 
részletesebb elemzéseket is magába foglaló 
összefoglaló jelentést készít az adott évben 
elkövetett cselekményekrôl. 

A gyûlölet-bûncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek 
eltérnek más bûncselekménytípusoktól. 
Ezek a bûncselekmények egyfajta üzenet-
nek tekinthetôk, így túlmutatnak magán 
a cselekedeten. Ez a többletjelentés a tár-
sadalom különbözô színterein manifesz-
tálódik: az egyén, a megtámadott csoport 
és végül az egész társadalom szintjén. Az 
áldozatok pszichológiailag, érzelmileg na-
gyobb traumát élhetnek át. Ennek a cse-
lekménytípusnak nagy hatása van arra a 
csoportra nézve is, amelyhez a megtáma-
dott egyén tartozik. Ezen cselekmények 
áldozatai sokszor felcserélhetôek, mivel 
számtalan esetben a támadás nem egy bi-
zonyos személyre irányul, hanem bárkire, 
aki az adott – éppen megtámadott – csoport 
tagja. Éppen ezért ezen csoport tagjai ér-
zelmileg szintén involválódnak, illetve attól 
félhetnek, hogy a jövôben ôk maguk is ilyen 
elôítélet motiválta bûncselekmény célpont-
jaivá válhatnak. Ez különösen igaz azokra a 
csoportokra, melyek hosszú idô óta ki van-

nak téve ennek. Annak hosszas bizonyítása 
pedig szükségtelen, hogy a zsidóság ebbe a 
körbe tartozik. Ezek a cselekmények sértik 
azt a normát, miszerint a társadalom tag-
jai egyenlôk. Egyrészrôl felbátorítja az el-
követôket vagy akár másokat, hogy a jövô-
ben hasonló cselekményeket kövessenek el, 
másrészrôl pedig az ilyen esetek nem meg-
felelô 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 keve-
sebb gyûlöletcselekményt jelentenek, illet-
ve dokumentálnak, mint amennyi valójában 
megtörténik. Az áldozatok sokszor nem je-
lentik ezeket a rendôrségnek. Ennek több 
oka lehet. Egyrészt sokan nem bíznak ab-
ban, hogy a hatóságok megfelelôen kezelik 
ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség, 
akár elôítéletesség okán. Bizonyosan sok ál-
dozat van, aki nem ismeri a vonatkozó jog-
szabályokat. Az áldozatok érezhetnek szé-
gyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett 
tulajdonságuk kiderül. Az alulminôsítés 
is sok esetben elôfordul, vagyis a hivatalos 
szervek nem állapítják meg a gyûlöletmoti-
vációt. Éppen a civil szervezetek azok, akik 
segíthetnek ezen problémák orvoslásában. 
Különösen hasznos lehet az állami szervek-
kel – például rendôrséggel, ügyészséggel 
– való együttmûködés.2 A civil szervezetek 
által készített jelentések alkalmasak lehet-
nek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét 
felhívják az országban elkövetett, gyûlölet 
motiválta cselekményekre. Az összegyûjtött 
adatok alapján hosszú távú trendek rajzol-
hatók fel. A civil szervezetek segíthetnek 
egy-egy eset jogi útra való terelésében, el-
láthatják az áldozatok védelmét, illetve más 
módokon segíthetik ôket. Ezek a szerveze-
tek közvetítôként is szolgálhatnak az áldoza-
tok és a rendôrség között. (OSCE/ODIHR 
2009b, 34 36)

1   Ezek részletes definícióját lásd a Módszertan részben.
2 Jó példa erre a Community Security Trust (CST) és a londoni, illetve a manchesteri rendôrség együttmûködése. (CST 2013)
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 MÓDSZERTAN3

A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: 
gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet 
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben  
a kétféle cselekményt együttesen gyûlö- 
letcselekményeknek nevezzük. Ezeket az  
EBESZ a következôképpen definiálja4  
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):
 • gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün- 
  tetôjog szerinti bûncselekmény, ame- 
  lyet emberek bizonyos csoportjaival  
  szembeni elôítélet motivál5

 • gyûlölet motiválta incidens: olyan cse- 
  lekmény, amely szintén az emberek bi- 
  zonyos csoportjaival szembeni elôítéle- 
  ten alapul, de nem éri el a bûncselek- 
  mények szintjét

Az egyes gyûlölet-bûncselekmények ki-
emelt jelentôségét mutatja, hogy számos or- 
szág büntetô törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A ma- 
gyar büntetôjog kétféle gyûlölet-bûncse- 
lekményt nevesít: a közösség tagja elleni 
erôszak, valamint a közösség elleni uszítás 
bûntettét. Az újonnan elfogadott Bünte- 
tô törvénykönyv (2012. évi C. törvény) az em-
beri méltóság és egyes alapvetô jogok elleni 
bûncselekményekrôl szóló XXI. fejezeté-
nek 216., valamint a köznyugalom elleni 
bûncselekményekrôl szóló XXXII. fejeze-
tének 332. szakasza foglalkozik ezekkel. A 
közösség tagja elleni erôszak bûntette akkor 
állapítható meg, ha az elkövetô a sértettet 
azért, mert az valamely védett csoporthoz 
tartozik, bántalmazza, kényszeríti. Ezen kí-
vül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas 
kihívóan közösségellenes magatartást ta-
núsít. A bûntett csak akkor valósul meg, 
ha ennek konkrét sértettje van. A közös- 
ség elleni uszítás leginkább gyûlöletbeszé-
det jelent, és a tényállás megállapításának 

feltétele, hogy azt nagy nyilvánosság elôtt 
követik el. Az uszítás nem konkrét személy, 
hanem egy csoport ellen irányul. Fontos 
kiemelni, hogy más bûncselekmények is 
minôsülhetnek 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. 
szakasza a nemzetiszocialista rendszer bûnei 
tagadásának bûntettérôl szól. A 335. szakasz 
pedig a különbözô önkényuralmi jelképek 
(többek között horogkereszt, SS-jelvény, nyi- 
laskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság 
elôtti használatát és közszemlére tételét tiltja.

Jelentésünkben olyan gyûlölet-bûncse- 
lekményeket és gyûlöletincidenseket mu- 
tatunk be, amelyek motivációja antiszemi- 
tizmus. Ilyen cselekménynek számít min- 
den, ahol annak elkövetôje, célpontja, mód- 
szere vagy üzenete erre utal. A célpont le-
het személy, csoport, rendezvény, épület, 
emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fontos, 
hogy csak abban az esetben beszélhetünk 
antiszemita motivációról, ha kifejezetten 
a zsidósághoz való tartozás feltevése miatt 
választotta az elkövetô az adott célpontot. 
Ilyen módon lényegtelen, hogy a feltevés 
valós-e: a zsidóságoz való vélt tartozás is ele-
gendô. A monitorozás során gyûlöletcselek-
ménynek tekintünk egyrészt mindent, ami 
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába 
esik. Ezek lehetnek a Büntetô törvénykönyv 
által nevesített bûncselekmények (közösség 
tagja elleni erôszak, közösség elleni uszítás, 
nemzetiszocialista rendszer bûneinek taga- 
dása, önkényuralmi jelképek használata), 
azonban más a Büntetô törvénykönyvben 
szereplô tettek is, ha az elôítéletes motiváció 
bizonyítható. A gyûlöletincidensek azono- 
sításakor különbözô, a monitorozás során 
rögzített7, indikátorok vizsgálata alapján 

3 A módszertanunk lényegében változatlan a monitoringtevékenység 2013 májusi megkezdése óta. A módszertant Barna Ildikó dolgozta ki, az ô szövegét emeltük át ebbe a fejezetbe. Az apró formai változtatásokat külön jelezzük.
4 A gyûlölet-bûncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Errôl bôvebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak 
 a bûncselekmények megértéséhez, azonban a gyakorlati munkában nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerûbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
5 Ez alapján például a gyûlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyûlölet-bûncselekménynek, mivel az adott viselkedés az elôítéletes motiváció nélkül már nem lenne bûncselekmény. (OSCE/ODIHR 2009a, 24) 
 Ennek általunk való kezelésérôl lásd késôbb.
6   A Btk. szó szerint nem tartalmazza a rasszista indítékot, de például az „aljas indok” minôsítést kimeríti, ha valaki ilyen indítékkal követ el bûncselekményt.
7   Ezeket a Módszertan késôbbi részében mutatjuk be.
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döntünk arról, hogy az adott tettnek lehe- 
tett-e antiszemitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények 
minél szélesebb körû monitorozásához sok- 
féle forrás együttes használatára van szük- 
ség. Különösen fontosak számunkra az 
áldozatok bejelentései. Ha az áldozat ne- 
künk nem tud, vagy nem akar bejelentést 
tenni, akkor egy közvetítô bevonásával ér- 
tesülhetünk az incidensrôl. Ilyen közvetítô 
lehet az áldozat hozzátartozója, ismerôse, az 
eset tanúja vagy egy másik civil szervezet. 
A bejelentések megkönnyítését szolgálja az 
Alapítvány – korábban említett – huszon-
négy órás telefonos forródrótja. Ezen kívül 
lehetôség van online bejelentésre, amelynek 
során a bejelentô még inkább megôrizheti 
anonimitását.

Az Alapítvány deklarált célja, hogy kap- 
csolatban álljon a hatóságokkal, mivel lehet-
séges, hogy az áldozat elôször hozzájuk for-
dul vagy egy szemtanú ôket értesíti.

Fontos információforrást jelentenek a 
különbözô médiumok: a televízió, a rádió, 
valamint a sajtó nyomtatott, illetve inter-
netes változata. A jelentés lényeges részét 
képezi a mostanában egyre nagyobb fe- 
nyegetettséget jelentô úgynevezett virtuá- 
lis gyûlölet monitorozása.

Ezen médiumok monitorozását egyrészt 
fizetett szakemberek látják el professzioná-
lis sajtófigyelés keretei között, másrészt ön-
kéntesek is folyamatosan figyelik a médiu-
mokat és a kinyert információt továbbküldik 
a Brüsszel Intézet munkatársainak feldolgo-
zásra. Fontosnak tartjuk, hogy lehetôség 
szerint a média egy mind nagyobb szeletét 
folyamatos monitorozás alatt tarthassuk. Ez 
kiterjed nagyjából az összes fogható tévé– 
és rádióadóra, az összes nagyobb példány- 
számú nyomtatott sajtótermékre, illetve az 
interneten nem csupán a hírportálok, de 
a közösségi oldalak és a szélsôséges, uszító 
honlapok monitorozására is. A monitoro- 
zás folyamata szisztematikusan, pontosan 
kidolgozott sztenderdek alapján történik.

A monitorozott gyûlöletcselekmények 
között vannak olyanok, amelyeket a statisz-
tika részének tekintünk, vannak azonban 

olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi 
statisztikába nem számítjuk bele.8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába

• csak Magyarországon történt gyûlölet- 
  események; függetlenül attól, hogy az  
  áldozat magyar állampolgár-e

• minden cselekedet, esemény, atrocitás,  
  amely zsidó személyek, szervezetek vagy  
  tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít- 
  ható az antiszemita szándék vagy tarta- 
  lom, vagy ahol a támadás azért történt,  
  mert az áldozat zsidó vagy azt gondol- 
  ták róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény, épület tuda- 
  tos és indokolatlan megrongálása (akkor  
  is, ha a rongáláshoz nem társul továb- 
  bi explicit antiszemita üzenet [például  
  egy zsinagóga ablakát bedobják kôvel])

• antiszemita kommentek blogokon, fóru- 
  mokon, közösségi oldalakon, amelyeket  
  jelentettek a Tett és Védelem Alapít- 
  ványnak

• antiszemita és neonáci anyagok eljut- 
  tatása egyes zsidó személyekhez, zsidó  
  szervezetekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihe- 
  lyezése egyes zsidó személyek tulajdo- 
  nához, zsidó szervezetekhez, intéz- 
  ményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos  
  kritikák, ha azok túlmennek a politikai  
  közlésen és hagyományos zsidóellenes  
  sztereotípiák elôhívását szolgálják

• események, amelyek alkalmasak arra,  
  hogy zsidókban félelmet keltsenek 

Gyûlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9

• Magyarországhoz, magyarországi zsidó- 
  sághoz kötôdô antiszemita gyûlölet- 
  cselekmények, amelyek valamiért nem  
  tartoznak a statisztikába. Ennek több  
  oka lehet: nem Magyarországon történ- 
  tek, nem egyértelmûsíthetô az antisze- 
  mita szándék, nem világosak az eset kö- 
  rülményei, vagy egyszerûen nincs olyan  
  súlya a történésnek.

8   Ennek kialakításához felhasználtuk a következôket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyûlöletcselekmények leírását pontosítottuk, ez eltér a 2013-as indulás utáni meghatározástól.
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• Gyûlöletkifejezések, amelyek honlapo- 
  kon, kommentekben és online fórumo- 
  kon rendszeresen megjelennek és nem  
  érkezett róluk személyes bejelentés a  
  Tett és Védelem Alapítványhoz.

• Egyéb hírek, melyek csak közvetetten  
  kapcsolódnak az antiszemitizmushoz

A regisztrált cselekmények több jellemzô-
jét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy 
különbözô indikátorokat használunk, ame-
lyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az 
adott cselekedet elkövetésének motivációja 
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô 
különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatko-
zó adatokra, a cselekmény helyszínére, idô- 
pontjára, az esemény esetleges elôzménye-
ire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során eze- 
ket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az 
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi-
lyen – akár büntetôjogi – következményei.

Az egyes cselekmények regisztrálása mel-
lett fontos azok kvalitatív különbségeinek 
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle 
módon is elvégezzük. Az egyik kategória- 
rendszer szerint a következô típusokat kü- 
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás, 
közösség tagja elleni erôszak, önkényural-
mi jelkép használata és nemzetiszocialista 
rendszer bûneinek tagadása, holokausztta-
gadás.

A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe 
a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselek-
ménytípust különböztetünk meg, amelyek a 
következôk (CEJI 2012, 10–12):

• Emberölés: halált okozó, 
 személy elleni támadás
• Súlyos fizikai erôszak
 · személy elleni támadás, amely súlyos  

   testisértést okozhat
 · fegyverrel vagy más, sérülés okozá- 

   sára alkalmas eszközzel elkövetett  
   támadás 

 · tulajdon elleni támadás, amely során  
   az ingatlanban tartózkodó emberek

  élete veszélybe kerül
 · bombák és levélbombák
 · emberrablás

• Támadás
 · személy elleni fizikai támadás, amely  

   nem életveszélyes és nem súlyos
 · az áldozat védekezése vagy menekü- 

   lése következtében sikertelen támadá- 
   si kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálá- 
   sa, 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 élet-
  veszélyt, sikertelen gyújtogatási  

   kísérlet
• Fenyegetés
 · egyértelmû vagy konkrét szóbeli 
  vagy írásos fenyegetés
 · „bombatámadás”, amelyrôl késôbb ki- 

   derül, hogy csupán megtévesztés volt  
  · zaklatás

 · rágalmazás
• Gyûlöletbeszéd
 · nyilvános gyûlöletbeszéd
 · virtuális gyûlölet
 · sértô magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött 
  sértô írás 
 · irodalom és zene
• Diszkriminációs esetek

Fontosnak tartjuk a gyûlöletcselekmények  
kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyan- 
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán 
nem függetlenek attól a társadalmi és kultu- 
rális környezettôl, amiben történnek. Lénye- 
ges ezen cselekmények dinamikája is: sok- 
szor inkább folyamatokról, mintsem különálló  
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A stati-
kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk 
az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt kö-
rülvevô környezet megértésében.10 Az idôsoros 
adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk 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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ANTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK 
– 2019. ÁPRILIS

A Tett és Védelem Alapítvány áprilisi monitoringtevékenysége során antiszemita gyûlölet-
cselekményt nem azonosított.
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TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitoring-
tevékenysége során 2019 áprilisában egy 
olyan esetet azonosított, amely bár gyû-
löletcselekmény, az idõpontja ismeretlen, 
vagy jelentéktelenségük illetve az antisze-
mita szándék egyértelmûségének hiánya 
miatt nem képezik részét a statisztikának. 
A konkrét esetben bár az nem Magyaror-
szágon történt, de magyarországi érdekelt-
séget ért támadás, ezért adtunk hírt róla.

Horogkeresztekkel firkálták 
össze a belgrádi magyar 
nagykövetség épületét 
Forrás: MTI; euronews.com

2019. április 23. Horogkeresztekkel fir-
kálták össze Magyarország belgrádi nagy-
követségének épületét. Az önkényuralmi 
jelek mellett a „tûnjetek el az utcámból” és a 
„fasiszták” felirat volt olvasható.

A diplomáciai képviselet dolgozói a falfir-
kát már letakarították, és feljelentést tettek 
ismeretlen tettes ellen.

A hírek beszámoltak arról is, hogy a tett 
kiváltó oka lehetett egy szerb ellenzéki párt 
elnökének megjegyzése is, melyben sértõ 
megjegyzéseket tett a magyarokra. 

Az MTI tudósítása hozzátette: nem sok-
kal korábban Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter 
is járt Szerbiában. A kormányfõ Szabad-
kán, a magyar és a szerb kormány ötödik 
együttes ülésén vett részt. A külügyminisz-
ter múlt pénteken Aleksandar Vucic szerb 
államfõ kampányrendezvényén vett részt.

 

Forrás: MTI / euronews.com
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Európában nõtt, Magyarországon 
csökkent az antiszemita cselekmények száma 
Forrás: MTI; 168ora.hu; mandiner.hu

2019. április 12. Európában nõtt, Ma-
gyarországon viszont csökkent az antisze-
mita gyûlöletcselekmények száma 2018-
ban – közölte a magyarországi antiszemita 
incidensekrõl szóló éves jelentése alapján a 
TEV az MTI-vel. A hírrõl több hazai médi-
um is beszámolt.

2018-ban 32 antiszemita gyû-
löletcselekményt regisztráltak, 
néggyel kevesebbet, mint 2017-
ben. 2016-ban 48, 2015-ben 52, 
2014-ben pedig 37 ilyen eset 
történt. A 2018-as esetek közül 
három támadás, tíz rongálás, 19 
pedig gyûlöletbeszéd volt. Az 
elkövetõk minden esetben férfi-
ak voltak, szervezettséget nem 
állapított meg Alapítványunk. 

Az MTI kiemelte, az antiszemita gyûlölet-
cselekmények száma 2018-ban jelentõsen 
növekedett Európa két legnagyobb zsi-
dó közösségével rendelkezõ országában, 
Nagy-Britanniában és Franciaországban. 
Elõbbiben egymillió lakosra 25, utóbbiban 
8,1 ilyen cselekmény jut. Magyarországon 
ez a mutató 3,4 – fûzték hozzá.

A beszámolók megemlítették azt is, hogy 
Alapítványunk hat éve készít éves jelentést 
az EBESZ (Európai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet) által javasolt módszer-
tan alapján az elõzõ évben történt antisze-
mita gyûlöletcselekményekrõl.

Idén tizenhetedik alkalommal rendezték 
meg az Élet Menetét Budapesten
Forrás: MTI

2019. április 14. „A pusztán zsidóságuk mi-
att meggyilkolt magyar honfitársaink tragédiá-
ja az egyik legsúlyosabb teher a magyar nemzet 
történelmében, amelyet nem szabad elfelejte-
ni” – mondta a Miniszterelnökség európai 
uniós politikák kialakításáért és koordiná-

ciójáért felelõs államtitkára az Élet Menete 
rendezvényen az MTI-nek. Takács Szabolcs 
a holokauszt áldozataira emlékezõ séta egyik 
céljának nevezte a társadalmi tudatosság 
növelését.

Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy ma 
Közép-Kelet-Európában az antiszemitiz-
mus súlya fokozatosan csökken. Ezzel pár-
huzamosan azonban Európa nyugati felén 
felütötte a fejét egy újfajta antiszemitizmus, 
amely az európai zsidó-keresztény identi-
tást fenyegeti – hívta fel a figyelmet.

Az eseményen beszédet mondott David 
Mundell, a brit kormány Skóciáért felelõs 
minisztere is. Idén a budapesti skót misszió 
internátusának mártír sorsú vezetõjére, Jane 
Hainingre emlékeztek. Beszédet mondott 
még Gordon Gábor, az Élet Menete Alapít-
vány kuratóriumának elnöke, Iain Lindsay, az 
Egyesült Királyság budapesti nagykövete is.

Az emlékséta résztvevõi a sófár és a skót 
duda hangjára indultak el a budapesti Már-
cius 15. térrõl, és a Jane Haining, majd 
az id. Antall József rakparton vonultak a 
Cipõk a Duna-parton emlékmûhöz. A me-
netet holokauszttúlélõk vezették.

Az emlékmûnél Keleti Ágnes holokauszt- 
túlélõ, ötszörös olimpiai bajnok tornász, 
David Mundell és Kardos Péter fõrabbi kö-
zösen gyújtották meg az óriás fáklyát az ál-
dozatok emlékére. A megemlékezés a fõrab-
bi gyászimájával ért véget.

 

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

Forrás: MTI
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Szalai Kálmán: Csökkenõ tendenciát 
mutat az antiszemita cselekmények száma
Forrás: mandiner.hu; 168ora.hu

2019. április 27. Ezzel összefüggésben 
Szalai Kálmánt, a Tett és Védelem Alapít-
vány titkárát kérdezte több hazai portál is. 
Szalai elmondta, hogy 2015 óta folyamato-
san csökkenõ tendenciát mutat az antiszemi-
ta cselekmények száma, tehát nominálisan 
csökkenni látszik a zsidó közösség fenyege-
tettsége. Hozzátette azt is: az adatok alapján 
nyugodtan állíthatjuk, hogy az elmúlt négy 
évben szinte teljesen eltûntek a korábban 
mindennaposnak számító, a holokausztot 
tagadó, így a zsidók elleni gyûlöletre uszító 
szövegek a közbeszédbõl. A 168 óra kiemelte 
a támadások magasabb esetszámát, ugyan-
akkor a TEV titkára elmondta: a számok 
nem igazolják azt, hogy veszélyesebb lenne 
ma Magyarország a zsidó közösség tagjaira 
nézve. „Nem tûnik egyelõre valószínûnek, hogy 
a személyek elleni támadások tavalyi növekedé-
se egy tendencia kezdetét jelentené. Jelenleg úgy 
látjuk, hogy a támadások elszigetelt esetek vol-
tak”. Elmondta azt is, hogy Magyarországon 

a felmérések szerint ugyan a lakosság egy-
harmada valamiféle antiszemita elõítéletes-
séggel jellemezhetõ, ám a garázda jellegû 
támadások ritkák, súlyosságuk pedig össze 
sem hasonlítható az Európa nyugati felén 
történt esetekkel. Ezzel összefüggésben azt 
is elmondta, hogy Magyarországon antisze-
mita attitûd-kutatás is folyik, így könnyebb 
az összefüggéseket értelmezni. „Sajnos, 
jelenleg nincsenek megbízható adatok Nyu-
gat-Európából, amelyek ugyanilyen módszer-
tannal mérnék az elõítéletességet.” Ezen a pon-
ton hozzátette, többek közt ez hívta életre 
az Európai Tett és Védelem Ligát is. „Sokan 
beszélnek az antiszemitizmusról Magyarorszá-
gon és külföldön, de nincsenek megfelelõ össze-
hasonlításra szolgáló adatbázisok. Az Európai 
Tett és Védelem Liga elsõdleges feladata az, 
hogy legyen minden országra vonatkozóan az 
antiszemitizmust leíró egységes adatsor. Minde-
zek mellett ugyanilyen fontos feladatának tekin-
ti a TEV által Magyarországon kidolgozott és 
bevezetett, az oktatás és jogvédelem tevékenység 
egységes keretek között megvalósuló kiterjeszté-
sét az EU összes tagországára.” – tette hozzá 
Szalai Kálmán.
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A holokauszt magyarországi 
áldozataira emlékeztek
Forrás: MTI; origo.hu; delmagyar.hu; 
webradio.hu

2019. április 16. Minden évben április 
16-án tartják a holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapját, arra emlékezve, 
hogy 1944-ben ezen a napon kezdôdött a 
hazai zsidóság gettóba zárása.

„A holokauszt a világtörténelem egyik leg-
értelmetlenebb és legbrutálisabb pusztítása 
volt” – jelentette ki Kásler Miklós, az emberi 
erôforrások minisztere a megemlékezésen 
a budapesti Terror Háza Múzeum elôtt. 
Mint fogalmazott, történelmünk legsöté-
tebb korszakai akkor következtek be, ami-
kor az emberiség egy része megfeledkezett 
saját múltjáról, évezredes hagyományairól, 
alapértékeirôl, Istenbe vetett hitérôl, és úgy 
gondolta, önös, önzô érdekei alapján maga 
veheti át a világ irányítását. Hangsúlyozta: 
az áldozatok mellett azokra is emlékezni 
kell, akik „emberek maradtak az embertelen-
ségben”, és segítették, mentették az üldözöt-
teket, mindannyiunk példaképeivé válva.

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség (EMIH) vezetô rabbija 
arról beszélt, hogy a zsidó hagyományok-
ban és a zsidó vallásban – ezen keresztül a 
zsidó-keresztény civilizációban is – alapér-
ték a történelmi emlékezet kötelessége.

Kitért arra: a Medián „antiszemitizmus 
attitûdre” vonatkozó, 2006-ban végzett 

közvélemény-kutatásában a megkérdezet-
tek 14 százaléka gondolta azt, hogy nem is 
voltak gázkamrák, és 9 százalékuk szerint 
a holokauszt borzalmait a zsidók találták 
ki. Tizenegy évvel késôbb, 2017-ben már 
a megkérdezettek 22 százaléka gondolta, 
hogy nem léteztek gázkamrák, és 17 száza-
lékuk vélte úgy, hogy ezeket a borzalmakat 
a zsidók találták ki – mondta.

Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum 
programigazgatója az MTI-nek elmondta: 
2007-tôl emlékeznek meg évrôl évre em-
lékkoncerttel a holokauszt magyarországi 
áldozatairól, és azokról az életmentôkrôl, 
akik „átmentették lelkiismeretünket a huszon-
egyedik századba”. Az elmúlt években töb-
bek között Raoul Wallenberg, Mindszenty 
József, Slachta Margit, Salkaházi Sára és 
Karády Katalin példáját állították a figye-
lem középpontjába.

„A kormány nemet mond az antiszemitiz-
musra, elítél minden antiszemita cselekede-
tet” – mondta az igazságügyi miniszter a 
holokauszt magyarországi áldozatainak 
emléknapja alkalmából, a Holokauszt Do-
kumentációs Központ és Emlékhelyen tar-
tott központi megemlékezésen. Trócsányi 
László kiemelte: a holokauszt az egész ma-
gyar társadalmat érintette; az emlékezés 
a jelennek, és még inkább a jövônek szól. 
„Emlékezni kell, hogy ezt a bûnt az emberiség 
soha többé ne kövesse el – fûzte hozzá.” Hang-
súlyozta, hogy a szólásszabadság klasszikus 
alapjog, de az emberi méltóság védelme a 
véleménynyilvánítás korlátja kell, hogy le-
gyen. Trócsányi László globális problémá-
nak nevezte az internetes gyûlöletbeszédet. 
Mint mondta, a fake news-zal, a trollokkal 
szemben a jogrendszerek lépéshátrányban 
vannak, felelôssége van ebben az államok-
nak, az EU-nak és a nemzetközi közösség-
nek.

Grósz Andor, a Holokauszt Dokumentá-
ciós Központ és Emlékgyûjtemény Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke beszédé-
ben azt emelte ki, hogy emlékezni kell, még 
akkor is, ha az feltépi a sebeket. Emlékezte-

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK

Forrás: MTI
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tett: 1944 tavaszán a magyarországi zsidók 
abban reménykedtek, hogy „a kormányzó úr 
nem engedi” azt, ami Szlovákiában, Auszt-
riában és több más országban már meg-
történt. „Az áldozatok halálához nagyban 
hozzájárult a társadalmat, az államigazgatást 
átható, az állami politika szintjére emelt anti-
szemitizmus – vélekedett a közalapítvány ku-
ratóriumának elnöke. Ma a magyar kormány 
zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal 
szemben” – tette hozzá.

A nagyobbik kormánypárt közleményé-
ben azt írta: „Emlékeznünk kell arra, hogy 
az antiszemitizmus Európa és Magyarország 
egyik legtragikusabb korszakához és több mil-
lió ember halálához vezetett.” A Fidesz sze-
rint elfogadhatatlan bátorítani az antisze-
mitizmust Európában és Magyarországon 
is. A Fidesz tisztelettel adózik a holokauszt 
magyarországi áldozatai elôtt – áll a közle-
ményben, amelyben felidézik: az emléknap 
bevezetésérôl 2000-ben döntöttek az Or-
szággyûlésben, hogy egyetlen nemzedék se 
felejtse el a holokausztot.

Az emlékezés és az emlékeztetés fontos-
ságát, az erôszak és gyûlölet elleni fellépést 
hangsúlyozta a holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapján a Demokratikus 
Koalíció, az MSZP, az LMP és a Magyar Li-
berális Párt.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koa-
líció elnöke közleményében azt írta, „amíg 
fejet hajtunk a sok százezer, zsidó és zsidónak 
minôsített áldozat emléke elôtt, akit az emberi 
gonoszság, a náci téboly fosztott meg jogaitól, 
vagyonától és méltóságától, vetett rabságba és 
adott a halálnak, addig útját is álljuk annak, 
hogy mindez megismétlôdjék”.

Az MSZP országos központja közlemé-
nyében azt írta, az áldozatok emléke elôtti 
fôhajtás mellett emlékeztetni kell a közös 
felelôsségre is, hogy „még egyszer nem en-
gedhetjük megismétlôdni a történelem legsö-
tétebb korszakát”. Úgy fogalmaztak: „Több 
mint hetven évvel a szörnyû tragédia után 
ugyanis azzal tisztelhetjük meg leginkább az 
áldozatok emlékét, ha mindent megteszünk a 
gyilkos gondolatok terjedése ellen, és elutasít-
juk a szélsôséges eszmék, az erôszak és a gyûlö-
let minden formáját.”

Az LMP nevében Demeter Márta és Ke-
resztes László Lóránt, a párt két társelnö-

ke közleményében azt írta, az LMP teljes 
politikai közössége tisztelettel emlékezik 
a holokauszt magyarországi áldozataira. 
Megjegyezték, a fôhajtáson túl „szembe kell 
néznünk a múlt bûneivel és ki kell mondanunk 
ma is: soha többet!”

A Liberálisok közleményükben azt írták: 
a holokauszt magyar áldozataira emlékez-
nek és a gyûlölet politikája elleni közös 
fellépésre szólítanak fel. Úgy fogalmaztak: 
egy nemzet csak akkor lehet sikeres, ha 
szolidaritásra, együttmûködésre és egymás 
elfogadására alapozza jövôjét. 

Országszerte több megemlékezésrôl szá-
moltak be. A holokausztnak áldozatul esett 
egykori diákokra emlékezve avattak emlék-
jelet a szentesi Zsoldos Ferenc Szakgim-
názium és Szakközépiskolában, Hódmezô-
vásárhelyen pedig beszélgetést tartottak 
a magyar zsidóság történetérôl  A magyar 
tragédia 1944 kiállítóhelyen.

Szijjártó Péter: Büszkék vagyunk 
a zsidó származású sportolókra
Forrás: kormany.hu

2019. április 24. „Büszkék vagyunk azok-
ra a zsidó származású magyarokra, akik a 
sporton keresztül gazdagabbá tették a magyar 
sport örökségét” – mondta Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter, ami-
kor megnyitotta a Maccabi VAC Hungary 
Sportegyesület kiállítását New Yorkban. 

A fôkonzulátuson 15 tablót állítottak ki, 
amelyek angol nyelven mutatják be a ma-
gyar zsidó sportolók életét, a magyar zsidó 
sportkultúrát, sporttörténetet. A minisz-
ter az ünnepségen beszélt a magyar-izraeli 
kapcsolatokról, emlékeztetett arra, hogy 
néhány hete megnyithatta a magyar keres-
kedelmi képviseletet Jeruzsálemben, illet-
ve a magyar kulturális évet Tel-Avivban, 
most pedig egy olyan kiállítást nyithat meg, 
amely „emléket állít és kiemeli a teljesítményét 
azoknak a zsidó sportolóknak, akik gazdagab-
bá tették a magyar sport örökségét”. 

„Ezek a tények világosan jelzik, milyen szí-
nes a magyar-izraeli kapcsolat, és hogy mi 
nemcsak stratégiai szövetségesként, hanem 
baráti országként és baráti nemzetként is te-
kintünk Izraelre” – fogalmazott. Szijjártó 
Péter kiemelte „büszkék vagyunk arra, hogy 
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a legnagyobb közép-európai zsidó közösség 
Budapesten él”. Beszélt arról is, hogy a zsidó 
kultúrának reneszánsza van Magyarorszá-
gon, hogy Európa legnagyobb zsinagógá-
ja és Európa egyik legnagyobb katolikus 
katedrálisa gyalogos távolságra található 
egymástól, és arról is, hogy amikor a zsi-
dó kulturális fesztivált tartják Budapesten, 
„nem lesznek csapatok és katonák az utcákon, 
mert ezekre egyszerûen nincs szükség.” 

„Végtelenül megtisztelve érezzük magunkat, 
hogy otthont adhatunk az idei Európai Mac-
cabi Játékoknak, ami úgy vélem, a legjobb vá-
lasz mindarra a sok buta, hamis hírre, amely 
arról szól, hogy országunkban növekszik az 
antiszemitizmus” – mondta a július 29. és 

augusztus 7. között sorra kerülô multisport 
eseményre rátérve.

A Maccabi Világszövetség a legnagyobb 
és a legrégebben mûködô zsidó sportszer-
vezet a világon, amely öt kontinensen ível 
át. Négyévente, Izraelben rendezik meg a 
Maccabi Világjátékokat. Az Európai Mac-
cabi Szövetség (EMC) a helyi Maccabi 
tagszervezetek ernyôszervezete. A Macca-
bi Európa Játékokat négyévente rendezik 
meg, két évvel az izraeli Maccabi Világjá-
tékokat követôen. Az EMC 2015-ös kong-
resszusán dôlt el, hogy 2019-ben a magyar 
fôváros lehet a házigazda. Az 1906-ban ala-
kult Maccabi VAC Hungary Magyarország 
egyetlen zsidó sportegyesülete
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HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI 

ANTISZEMITIZMUSRÓL

Bernard-Henri Levy  nem tartja 
fasisztának a miniszterelnököt 
Forrás: rtlklub.hu

2019. április 10. Interjút adott az RTL 
Klub Híradójának a francia filozófus, Ber-
nard-Henri Levy, miután több mint két órán 
keresztül tárgyalt Orbán Viktor miniszter-
elnökkel. A megbeszélést keménynek, de 
ôszintének nevezte, azt mondta az volt a 
célja, hogy átadja a miniszterelnöknek azo-
kat a kritikákat és gondolatokat, melyeket 
korábban, a civil szervezetek képviselôitôl 
hallott. Azt is mondta, véleménye szerint 
Magyarország szabad, de nem demokratikus 
ország. Hozzátette, nem tartja fasisztának a 
miniszterelnököt, de autokratikusnak érzi. 
Elmondta azt is, hogy a Soros-ellenes pla-
kátkampány a „legsötétebb, zsidóellenes idôkre 
emlékeztette”. Orbán Viktor erre azt felelte 
neki, hogy nem zsidó származása miatt tá-
madta Soros Györgyöt és visszautasította az 
antiszemitizmus vádját. 

A Jerusalem Post 
a Sorsok Háza projektrôl írt
Forrás: huppa.hu; jpost.com

2019. április 16-17. „A vitatott magyaror-
szági Sorsok Háza Holokauszt Múzeum geny-
nyedô seb, amely megmérgezi a kapcsolatokat 
Orbán Viktor és a zsidó világ között” – írta a 
The Jerusalem Post, melyet a huppa.hu in-
ternetes oldal ismertetett.

A cikk ismertette a tervezett múzeum 
történetét, azzal, hogy az eredeti cél sze-
rint az intézmény a zsidó gyerekek második 
világháborús sorsára koncentrált volna. A 
Mazsihisz a történelmi hûség érdekében 
bevonta a tervezésbe a Nemzetközi Zsidó 
Holokauszt Múzeumot, a jeruzsálemi Yad 
Vasemet és a washingtoni Amerikai Ho-
lokauszt Emlékmúzeumot. Csatlakozott 
Randolph Braham, a magyar zsidóság tör-
ténelmének legfôbb tekintélye. A magyar 
kormány a projekt feletti ellenôrzés biztosí-
tása érdekében kinevezte Dr. Schmidt Má-
riát a szakértôi tanács élére – írta a Magyar-
országon született szerzô, Axel Sternberg.

A szerzô ezek után Braham professzorra 
hivatkozva kiemelte, hogy  Schmidt Mária 
volt az egyik oka annak, hogy a projekt le-
állt, a szakértôk visszavonultak. Braham 
úgy látta, Schmidt szerint a zsidók halála a 
háború másodlagos, szándékolatlan, mint-
egy kollaterális következménye volt. Hozzá-
tette, az eredeti koncepció alapján a Sorsok 
Háza múzeumnak a zsidók szenvedései mel-
lett a többiek kommunizmusban átélt szen-
vedéseire is kell koncentrálni.

„Itt lépett be a Chabad zsidó csoport, hogy 
megmentse a kormányt az ügyben. Ô nyerte el a 
teljes sok millió dolláros projektet, nyomban be-
jelentette, hogy az intézmény hamarosan meg-
nyílik.” Hozzátette: „Köves Slomó rabbi inter-
júkban cáfolta, hogy bármi összefüggés lenne az 
Orbánnak (és Schmidtnek) nyújtott támogatása 
és a magyar kormánytól kapott pénzek között.” 
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EGYÉB HÍREK

A kuruc.info sajtóklubot 
tartott Budapesten
Forrás: 444.hu; azonnali.hu

2019. április 24. 13 év bujkálás után a 
kuruc.info újságírói elôléptek, felvállalták 
magukat és sajtóklubot tartottak Budapes-
ten. „Arról az oldalról van szó, aminek tulaj-
donosa ellen még az FBI is elfogató-parancsot 
adott ki, vagy aminek a nevét a Facebookon még 
magánlevelezésben sem lehet leírni. Az oldal ar-
ról is híres volt, hogy minden ellenfele személyes 
adatait közzé tette, és ahol a mai napig az aláb-
bi rovatok szerint csoportosítják az írásokat: 
Antimagyarizmus, Holokamu, Humor, Beván-
dorlóbûnözés, Cigánybûnözés, Politikusbûnö-
zés, Zsidóbûnözés” –írta bevezetôjében a 444.
hu újságírója.

Április 24-én 18:00-kor Novák Elôd nagy 
örömmel mutatta be a Kurucinfó három 
szerzôjét  a Bartók Béla úti volt MIÉP-iro-
dában: Hering Józsefet a Pesti Hírlap, a 
Chrudinák-féle Panoráma és a Magyar Fó-
rum volt újságíróját, jelenleg a Kurucinfó 
fômunkatársát, Esze Tamás ex-MIÉP-es po-
litikust, és Lantos Jánost, a lap fiatal publi-
cistáját.

A beszámolók szerint a közel két órás 
esemény alatt nem derült fény arra, miért 
léptek elô a publicisták. Az elhangzottakat 
tekintve zsidózástól – zsidóknak tulajdoní-
tott összeesküvés-elméletektôl és a zsidóság, 
mint minden baj okozója témától– vagy ép-
pen homofóbiától sem volt mentes az ese-
mény. Többek között Hering azt mondta 
a Fidesz is a zsidó hatalmat szolgálja ki, a 
Kuruc.infót a zsidó hatalom tiltotta le Face-
bookon, azért nem lehetett végzettsége elle-
nére sem idegenvezetô, mert a szállodaipart 
is a zsidók irányítják, Chrudinák Alajos a 

zsidók mindenhova elérô keze miatt nem 
kaphatott állami kitüntetést. Novák Elôd a 
homoszexuális lobbit hozta fel további pél-
daként, ami szerinte még a zsidó lobbinál is 
erôsebb, de Hering gyorsan visszaterelte a 
témát a lényeghez: „Köztük is sok van.”

A beszámolók ezek mellett hozzátették azt 
is, hogy „nem csak a Kuruc léphetett ki a fény-
re, de még a nem is olyan régen a Jobbikban ülô, 
majd a néppártosodás elsô fuvallatával kikerült 
Novák Elôd is beült házigazdaként úgy, hogy 
szegénynek 2004 óta kellett tagadnia, hány szál 
fûzi az amerikai szerveren üzemelô kiadvány-
hoz. Most már ugyanis ott tartunk, hogy közös-
séget vállalni egy olyan oldallal, aminek szerdai 
vezetô anyaga például »Függôség és haszon: a 
zsidó kapzsiság esettanulmánya« címen futott, 
nem is annyira meghökkentô dolog.”

Az eset ugyanakkor azért is különösen 
érdekes, mert jogerôs bírósági ítéletek van-
nak az oldal mûködtetôje ellen és azzal, 
hogy az illegalitásból elôbújtak, felelni kell 
a tetteikért.

Lantos János, Novák Elôd, Esze Tamás, Hering József; forrás: 444.hu
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Április hónapban nem kezdeményezett a TEV új jogi eljárást, illetve korábbi ügyeiben 
sem történt elôrelépés.  
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Az alábbi táblázatban a jelentésben talál-
ható összes esetet, eseményt kronologikus 
sorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri-

ka megmutatja, hogy az adott eseményrôl a 
jelentés melyik részében számoltunk be bô-
vebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám Dátum Esemény Kategória                                     

Bírálta a Soros-ellenes kampányt 
a világhírû francia filozófus

Európában nôtt, Magyarországon csökkent 
az antiszemita cselekmények száma

Idén tizenhetedik alkalommal rendezték 
meg az Élet Menetét Budapesten

A holokauszt magyarországi 
áldozataira emlékeztek

A Jerusalem Post 
a Sorsok Háza projektrôl írt

Horogkeresztekkel firkálták össze 
a belgrádi magyar nagykövetség épületét

Szijjártó Péter: Büszkék vagyunk 
a zsidó származású sportolókra

A kuruc.info sajtóklubot 
tartott Budapesten

Szalai Kálmán: Csökkenô tendenciát mutat 
az antiszemita cselekmények száma

április 10.

április 12.

április 14.

április 16.

április 16-17.

április 23.

április 24.

április 24.

április 27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hírek és vélemények 
a magyarországi 
antiszemitizmusról

Közösségi hírek

Közösségi hírek

Hivatalos 
és civil reakciók

Hírek és vélemények 
a magyarországi
antiszemitizmusról

További 
gyûlöletcselekmények

Hivatalos 
és civil reakciók

Egyéb hírek

Közösségi hírek



22

A
N

T
IS

Z
E

M
IT

A
 G

Y
Ű

L
Ö

L
E

T
-B

Ű
N

C
S

E
L

E
K

M
É

N
Y

E
K

 É
S

 I
N

C
ID

E
N

S
E

K
  

2
0

19
. 

Á
P

R
IL

IS

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

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 ért, ne hallgasson, jelezze felénk, hogy az arra kijelölt 
csatornákon továbbítsuk az intézkedésre rendelt szervekhez!
Bejelentéseket az alábbi lehetôségek bármelyikén fogad az Alapítvány:

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

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

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