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VEZETÔI ÖSSZEF OGLALÓ

A

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
övezô ismerethiány felszámolása. Ennek
eszköze többek között a folyamatos és szakmailag megalapozott közéleti monitoringtevékenység, mivel a tényleges információk
összegyûjtése, elemzése nélkül nem lehet
valós védelmet biztosítani a közösség számára. A monitoring eredményét az Alapítvány havi rendszerességgel közzéteszi.
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik: az antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel, illetve a gyûlölet motiválta
incidensekkel. A jelentés ezt a kettôt összefoglalóan gyûlöletcselekményeknek nevezi.
Mindkettô esetében fontos kritérium, hogy
azok elkövetésekor azonosítható az antiszemita 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 dokumentálására szükség van.
Az antiszemita gyûlöletcselekmények minél szélesebb körû monitorozásához sokféle
forrás együttes használatára van szükség.
Az események regisztrálásán kívül fontos
azok különbözô jellemzôinek számbavétele is. A dokumentálás során ezért egyrészt
rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkövetôjére, célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat. Másrészt különbözô cselekménytípusokat is megkülönböztetünk.
Ebben a hónapban Alapítványunk öt antiszemita gyûlöletcselekményt azonosított,
melyek a gyûlöletbeszéd kategóriájába tartoztak. Az elsô esetben Szabó György a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
(Mazsök) kuratóriumi elnöke tette közzé
közöségi oldalán, hogy rendszeres verbális
atrocitások érik a budapesti bulinegyedben. A második esetben arról adtunk hírt,
hogy a budapesti CEU-n egy antiszemita
dokumentumfilmet vetítettek le diákok egy
szervezett esemény keretében. A harmadik
hírben arról számoltunk be, hogy Budapest
I. kerületében a Clark Ádám tér-Lánchíd
utca-Friedrich Born rakpart által határolt
területen, amit Jeruzsálem parknak neveztek el, ismeretlenek a névtáblát leragasztották. Az eredeti felirat helyébe „Hitler Adolf
park” került. A negyedik és ötödik esetben
az EP választás plakátkampányait rongálták meg, írtak rá antiszemita kifejezéseket.
A További gyûlöletcselekmények kategóriájába ebben a hónapban nem került hír.
Ebben hónapban nem kezdeményezett a
TEV új jogi eljárást, illetve korábbi ügyeiben sem történt elôrelépés.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍT VÁNY
Az antiszemitizmus jelensége nem új keletû
Magyarországon. A már korábban is tapasztalt gyûlöletbeszéd azonban egyre jobban eluralkodott a közéletben. A helyzetet
enyhíti, hogy a nyíltan antiszemita, ras�szista nézeteket valló Jobbiknak korábban
negyvenhárom országgyûlési képviselôhelye mára huszonötre zsugorodott, de az
antiszemita gyûlöletbeszéd a szervezet rendezvényein 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 alapítványi formát választotta; bejegyzése 2012
novemberében történt meg. Az Alapítvány
a romló minôségû közbeszéd, a kirekesztés,
az antiszemitizmus táptalaját adó ismerethiány, valamit az atrocitások és a törvény-

szegések elleni erélytelen jogi fellépéssel
szemben kíván új alternatívát nyújtani.

ÖSSZEFOGÁS
A Tett és Védelem Alapítvány bejegyzett
civil szervezet. Az Alapítvány munkájában
közremûködôk között vannak a status quo/
chábád EMIH, a reform irányzatú SzimSalom vezetô személyiségei és az irányzatoktól független, de a társadalom elismert
tagjaiként számon tartott emblematikus
személyiségek egyaránt. Az Alapítvány kurátorai megjelenítik a Magyarországon mûködô legfontosabb zsidó vallási és kulturális
irányzatokat és így szimbolikusan is kifejezik, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés
mindannyiunk közös ügye.
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BRÜS SZEL INTÉZ ET
Az antiszemita gyûlöletcselekmények monitorozását a Tett és Védelem Alapítvány
által életre hívott Brüsszel Intézet, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt
módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoringmunka során, az antiszemita jelenségeket különbözô, standardizált források
által nyújtott információk alapján rögzíti és
elemzi. Az incidenseket hét különbözô kategóriába soroló monitoringmunka forrásai
többek között: az Intézet saját Kutatási és
Incidenskövetési Csoportjának forrásai, a
sajtóban és a közmédiában fellelhetô információk, valamint a kormányzati szervekkel
kötött megállapodás keretében lehetôség
nyílik a bírósági, a bûnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban fellelhetô releváns adatok felhasználására is. Az

Intézet létrehozta és üzemelteti az +36 510
0000 számon elérhetô FORRÓDRÓT-ot,
melyen antiszemita és zsidóellenes megnyilvánulások bejelentésére nyílik lehetôség.
A Brüsszel Intézet kutatási terve a havi
rendszeres monitoringjelentések közzétételén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidóságot érintô, kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmazó kutatást, valamint az
egész társadalomra kiterjedô felmérést az
antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban. A program részét képezi továbbá egy olyan differenciált képzési program
kialakítása, mely az állami ügyintézés különbözô szintjei és szereplôi számára biztosít felkészítést a rasszista és antiszemita
jelenségekkel kapcsolatos fellépésrôl, eljárásokról iskolai és továbbképzés-rendszerû
tananyagok formájában.

A JELENT ÉSRÔL
A magyarországi antiszemitizmus megítélése, kezelése sokszor rendkívül szélsôséges.
Egyrészt hallani olyan hangokat, amelyek
lekicsinylik az ilyen cselekmények, megnyilvánulások súlyát. Az is elôfordulhat
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 mértékérôl. Ennek egyik eszköze az antiszemita
gyûlölet-bûncselekmények 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 cselekményekrôl.
A gyûlölet-bûncselekmények elleni küzdelem kiemelt fontossággal bír, mivel ezek
eltérnek más bûncselekménytípusoktól.
Ezek a bûncselekmények egyfajta üzenetnek tekinthetôk, így túlmutatnak magán
a cselekedeten. Ez a többletjelentés a társadalom különbözô 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 felcserélhetôek, 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 jövôben ôk maguk is ilyen
elôítélet motiválta bûncselekmény célpontjaivá 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 tagjai egyenlôk. Egyrészrôl felbátorítja az elkövetôket vagy akár másokat, hogy a jövôben hasonló cselekményeket kövessenek el,
másrészrôl pedig az ilyen esetek nem megfelelô 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 gyûlöletcselekményt jelentenek, illetve dokumentálnak, mint amennyi valójában
megtörténik. Az áldozatok sokszor nem jelentik ezeket a rendôrségnek. Ennek több
oka lehet. Egyrészt sokan nem bíznak abban, hogy a hatóságok megfelelôen kezelik
ezeket az eseteket, akár a felkészületlenség,
akár elôítéletesség okán. Bizonyosan sok áldozat van, aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat. Az áldozatok érezhetnek szégyent is vagy tarthatnak attól, hogy védett
tulajdonságuk kiderül. Az alulminôsítés
is sok esetben elôfordul, vagyis a hivatalos
szervek nem állapítják meg a gyûlöletmotivációt. Éppen a civil szervezetek azok, akik
segíthetnek ezen problémák orvoslásában.
Különösen hasznos lehet az állami szervekkel – például rendôrséggel, ügyészséggel
– való együttmûködés. 2 A civil szervezetek
által készített jelentések alkalmasak lehetnek arra, hogy a hivatalos szervek figyelmét
felhívják az országban elkövetett, gyûlölet
motiválta cselekményekre. Az összegyûjtött
adatok alapján hosszú távú trendek rajzolhatók fel. A civil szervezetek segíthetnek
egy-egy eset jogi útra való terelésében, elláthatják az áldozatok védelmét, illetve más
módokon segíthetik ôket. Ezek a szervezetek közvetítôként is szolgálhatnak az áldozatok 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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MÓDSZ ERTAN 3
A jelentés kétféle cselekménnyel foglalkozik:
gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet
motiválta incidensekkel. Jelentésünkben
a kétféle cselekményt együttesen gyûlöletcselekményeknek nevezzük. Ezeket az
EBESZ a következôképpen definiálja 4
(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
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Az egyes gyûlölet-bûncselekmények kiemelt jelentôségét mutatja, hogy számos ország büntetô törvénykönyve elkülönülten
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A magyar büntetôjog kétféle gyûlölet-bûncselekményt nevesít: a közösség tagja elleni
erôszak, valamint a közösség elleni uszítás
bûntettét. Az újonnan elfogadott Büntetô törvénykönyv (2012. évi C. törvény) az emberi méltóság és egyes alapvetô jogok elleni
bûncselekményekrôl szóló XXI. fejezetének 216., valamint a köznyugalom elleni
bûncselekményekrôl szóló XXXII. fejezetének 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 kívül akkor is, ha riadalomkeltésre alkalmas
kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít. A bûntett csak akkor valósul meg,
ha ennek konkrét sértettje van. A közösség elleni uszítás leginkább gyûlöletbeszédet 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, nyilaskereszt) terjesztését, nagy nyilvánosság
elôtti használatát és közszemlére tételét tiltja.
Jelentésünkben olyan gyûlölet-bûncselekményeket és gyûlöletincidenseket mutatunk be, amelyek motivációja antiszemitizmus. Ilyen cselekménynek számít minden, ahol annak elkövetôje, célpontja, módszere vagy üzenete erre utal. A célpont lehet személy, csoport, rendezvény, épület,
emlékmû vag y eg yéb 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 elegendô. A monitorozás során gyûlöletcselekménynek 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 tagadása, önkényuralmi jelképek használata),
azonban más a Büntetô törvénykönyvben
szereplô tettek is, ha az elôítéletes motiváció
bizonyítható. A gyûlöletincidensek azonosításakor 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.

döntünk arról, hogy az adott tettnek lehetett-e antiszemitizmus a motivációja.
Az antiszemita g yûlöletcselekmények
minél szélesebb körû 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 közvetítô bevonásával értesülhetünk 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 – huszonnégy órás telefonos forródrótja. Ezen kívül
lehetôség van online bejelentésre, amelynek
során a bejelentô még inkább megôrizheti
anonimitását.
Az Alapítvány deklarált célja, hogy kapcsolatban álljon a hatóságokkal, mivel lehetséges, hogy az áldozat elôször hozzájuk fordul vagy egy szemtanú ôket értesíti.
Fontos információforrást jelentenek a
különbözô médiumok: a televízió, a rádió,
valamint a sajtó nyomtatott, illetve internetes változata. A jelentés lényeges részét
képezi a mostanában egyre nagyobb fenyegetettséget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet 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 feldolgozásra. 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 példányszámú nyomtatott sajtótermékre, illetve az
interneten nem csupán a hírportálok, de
a közösségi oldalak és a szélsôséges, uszító
honlapok monitorozására is. A monitorozás folyamata szisztematikusan, pontosan
kidolgozott sztenderdek alapján történik.
A monitorozott g yûlöletcselekmények
között vannak olyanok, amelyeket a statisztika részének tekintünk, vannak azonban

olyanok is, amelyeket rögzítünk, de a havi
statisztikába nem számítjuk bele. 8
Gyûlöletesemények, amelyek beleszámítanak 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 számítanak bele a statisztikába9
• Magyarországhoz, magyarországi zsidó		 sághoz kötôdô antiszemita g yûlölet		 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• Támadás
kon, kommentekben és online fórumo· személy elleni fizikai támadás, amely
kon rendszeresen megjelennek és nem 			 nem életveszélyes és nem súlyos
érkezett róluk személyes bejelentés a
· az áldozat védekezése vagy meneküTett és Védelem Alapítványhoz.
			 lése következtében sikertelen támadáEgyéb hírek, melyek csak közvetetten 			si kísérlet
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz
· emberek tárgyakkal való megdobálá			 sa, azt az esetet is ide értve, amikor a
A regisztrált cselekmények több jellemzô		 dobás célt tévesztett
jét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy
• Rongálás
különbözô indikátorokat használunk, ame· tulajdon elleni fizikai támadás, amely
lyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az 			nem okoz életveszélyt
adott cselekedet elkövetésének motivációja
· tulajdon meggyalázása
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô
· gyújtogatás, amely nem okoz életkülönbözô jellemzôire, az áldozatra vonatko		 veszélyt, sikertelen gyújtogatási
zó adatokra, a cselekmény helyszínére, idô- 			kísérlet
pontjára, az esemény esetleges elôzménye• Fenyegetés
ire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során eze· egyértelmû vagy konkrét szóbeli
ket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az
		 vagy írásos fenyegetés
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, mi· „bombatámadás”, amelyrôl késôbb kilyen – akár büntetôjogi – következményei.
			 derül, hogy csupán megtévesztés volt
Az egyes cselekmények regisztrálása mel- 		· zaklatás
lett fontos azok kvalitatív különbségeinek
· rágalmazás
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle
• Gyûlöletbeszéd
módon is elvégezzük. Az egyik kategória· nyilvános gyûlöletbeszéd
rendszer szerint a következô típusokat kü· virtuális gyûlölet
lönböztetjük meg: közösség elleni uszítás,
· sértô magatartás
közösség tagja elleni erôszak, önkényural· egynél több címzettnek elküldött
mi jelkép használata és nemzetiszocialista
		sértô írás
rendszer bûneinek tagadása, holokausztta· irodalom és zene
gadás.
• Diszkriminációs esetek
A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe
a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekFontosnak tartjuk a gyûlöletcselekmények
ménytípust különböztetünk meg, amelyek a kontextusba helyezését is. Ezek a tettek ugyankövetkezôk (CEJI 2012, 10–12):
is nem légüres térben léteznek és egyáltalán
• Emberölés: halált okozó,
nem függetlenek attól a társadalmi és kultuszemély elleni támadás
rális környezettôl, amiben történnek. Lénye• Súlyos fizikai erôszak
ges ezen cselekmények dinamikája is: sok· személy elleni támadás, amely súlyos szor inkább folyamatokról, mintsem különálló
			testisértést okozhat
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A stati· feg y verrel vag y más, sérülés okozá- kus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk
			 sára alkalmas eszközzel elkövetett az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt kö			támadás
rülvevô környezet megértésében.10 Az idôsoros
· tulajdon elleni támadás, amely során adatok elemzésekor pedig gondot fordítunk az
események dinamikájának bemutatására.
			 az ingatlanban tartózkodó emberek
		 élete veszélybe kerül
· bombák és levélbombák
· emberrablás

10 Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) az Anti-Defamation League jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.

ANTISZEMITA GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK
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A Tett és Védelem Alapítvány májusi monitoringtevékenysége során öt antiszemita
gyûlöletcselekményt azonosított, melyek a
gyûlöletbeszéd kategóriájába tartoztak.

GYŰLÖLETBESZÉD
Részeg turisták vallásos zsidókat
vegzálnak a bulinegyedben
Forrás: nepszava.hu; facebook.com
2019. május 3; május 8. Szabó György a
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
(Mazsök) kuratóriumi elnöke, volt fideszes
önkormányzati képviselô az Élhetô Erzsébetváros Facebook-csoportban tette közzé
tapasztalatait. Ebben azt írta: „52 éve születtem
a kerületben és életem jelentôs részét itt éltem le és
most is itt élek. Életvitelem szerint ortodox zsidó
vagyok. A békés egymás mellett élést és a kölcsönös elfogadást az utóbbi idôben jelentôsen zavarja
a randalirozó részeg angol turisták viselkedése. A
helyzet nem megnyugtató sôt néha ijesztô fôleg a
tavaszi illetve nyári idô szakban amikor a szombat
késôn köszönt be és megy ki. Szinte minden héten
zsinagógába menet (hagyományos zsidó öltözetben) rendszeresek az atrocitások az elôbb említett, többségében angol turisták részérôl. A "shot
jewish", "kill jewish", "heil hitler" bekiabálások
rendszeressé váltak. Nem ritka a fizikai atrocitás
határát súroló esemény sem.”
A Népszava megkérdezte Szabót, aki hozzátette, a május 3-án pénteken és másnap
dél körül a Dohány és a Síp utca találkozásánál érte atrocitás. Hozzátette, elôfordult,
hogy egy nagyobb csoport részeg vette körül, Szabó György jobbnak látta, ha gyorsan
elhagyja a helyszínt. Más esetben, amikor
nem voltak ennyire egyenlôtlenek az erô
viszonyok, megtörtént, hogy „elkapta a grabancát” valakinek. Az ilyen fellépés olykor
eléri hatását: egy megszeppent turista szabadkozva kért bocsánatot, mondván, hogy
„ô nem is úgy gondolta”. Szabó György nem
látta értelmét annak, hogy a rendôrséghez
forduljon. Valamit azonban tényleg tenni

kell, nyilatkozatával erre szeretné felhívni a
figyelmet. Attól tart ugyanis, hogy a helyzet
tovább romlik, és a szóbeli zsidózást elôbb
vagy utóbb fizikai bántalmazás követi.
Az antiszemita atrocitások megelôzésére a
Tett és Védelem Alapítvány (TEV) úgy döntött, egyfajta "önszervezôdô biztonsági szolgálatot" hoz létre Budapesten a bulinegyedben.
Errô l a TEV titkára, Szalai Kálmán beszélt
a Népszavában. Elmondta, a szolgálat elejét
akarja venni annak, hogy Magyarországra "importálják az észak- és nyugat-európai
antiszemitizmus terjedô pestisét", és mindent
meg fognak tenni annak érdekében, hogy
biztonsági szempontból "Budapest ne váljon
olyan hellyé, mint némelyik nyugati nagyváros".
Antiszemita filmet vetítettek a CEU-n,
kitûzték a palesztin zászlót
Forrás: origo.hu; mandiner.hu;
Tett és Védelem
2019. május 15. A CEU egyik vállaltan
Izrael-ellenes diákszervezete a palesztin
gyásznap (Nakba) alkalmából megemlékezést szervezett, ahol levetítették Jasbir Puar
filmjét, amelyet amerikai kormányzati nyomásra a katari Al Jazeera hírportál letiltott,
mivel a film antiszemita.
1948. május 14-én kiáltotta ki David
Ben-Gurion Izrael függetlenségét, aki ettôl
a naptól a zsidó állam elsô miniszterelnöke lett. Ennek eredményeképpen Izrael
rendkívül gyér palesztin lakosságának egy
része elhagyta a zsidó állam területét. A
különbözô becslések alapján 700-750 ezer
palesztin vált ekkor hontalanná. Ezzel párhuzamosan az iszlám világ országaiból, Marokkótól Egyiptomon át Iránig elüldöztek
nagyjából 800-900 ezer, már 2000 éve ott
élô zsidót, akiket Izrael fogadott be.
A Nakba-emléknap kapcsán a CEU diákjai filmvetítést is szerveznek, a film címe
The Lobby – USA. A filmet egy Amerikában
élô, palesztin hátterû Izrael-ellenes aktivista, Jasbir Puar készítette a katari Al Jazeera
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hírportál számára. Ezt az amerikai kormány
nyomására letiltották, mert antiszemita tartalmú volt, amiben Izraelt többek között
apartheid államnak mondták, és összeesküvés-elméleteket terjesztettek a zsidó államról, illetve a Jeruzsálem-Washington közötti kapcsolatokról. Ennek ellenére a film
késôbb mégis kiszivárgott.
A Tett és Védelem Alapítvány elfogadhatatlannak tartja, hogy egy egyetem ilyen
szélsôséges gondolatokat és antiszemita filmeket terjesszen.
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Antiszemita firka egy DK-s
választási plakáton
Forrás: Tett és Védelem; facebook.com

2019. május 27. A Facebook
közösségi oldalon posztolt
Radnóti Zoltán, a MAZSIHISZ Rabbitestületének elnöke és a BZSH Rabbiságának
igazgatója egy, a budapesti
Keleti pályaudvar környékén
készült képet. Ezen az EP-választás egyik plakátja látható –
Hitler Adolf park felirattal ragasztottak le
a DK-s Dobrev Klára – akinek
egy utcatáblát Budapesten
az arcáról készült képrészletet
Forrás: Tett és Védelem; kuruc.info
ismeretlenek letépkedték, alá
pedig fekete filccel azt írták
2019. május 18. Még május elején Jeruzsá- „ZSIDÓ RIBANC”.
lem parknak nevezték el Budapest I. kerületében a Clark Ádám tér-Lánchíd utca-FriAntiszemita firka
edrich Born rakpart által határolt területet.
egy Fidesz-KDNP-s
A kuruc.info szélsôséges oldal ugyanakkor
választási plakáton
arról számolt be, hogy ismeretlenek a névForrás: Tett és Védelem;
táblát leragasztották. Az eredeti felirat hefacebook.com
lyébe „Hitler Adolf park” került.
2019. május 29. Alapítványunk önkéntese értesítette
irodánkat egy antiszemita firkálásról. A bejelentés szerint
Óbudán, a békásmegyeri piacnál egy, az EP-választáshoz
kapcsolódó – a Fidesz-KDNP
politikai programját népszerûsítô – plakátra ismeretlenek „GECI ORBÁN” és
„GECI ZSIDÓK” feliratokat
írtak. Munkatársunk a helyszínre érve már lefestett állapotban találta a politikai
hirdetést.

forrás: kuruc.info

Alapítványunk munkatársa a helyszínre
érve azt tapasztalta, hogy korábbi felülragasztás nyomai láthatóak, de az ízléstelen
felirat már eltûnt a közterületrôl.

forrás: facebook.com

forrás: Tett és Védelem

T OVÁBBI
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK
A Tett és Védelem Alapítvány monitoring- jelentéktelenségük illetve az antiszemita
tevékenysége során 2019 májusában olyan szándék egyértelmûségének hiánya miatt
esetet nem azonosított, amely bár gyûlölet- nem képezi részét a statisztikának.
cselekmény, az idôpontja ismeretlen, vagy
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
Az EJC éves jelentése alapján Európában
gyorsan terjed az antiszemitizmus
Forrás: index.hu
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2019. május 1. Franciaországban egy év
alatt 74 százalékkal, Németországban 70
százalékkal nôtt a regisztrált antiszemita
erôszakcselekmények száma – áll az Európai Zsidó Kongresszus (EJC) most megjelent éves jelentésében. A tanulmányt
készítô izraeli Kantor Center szerint Európában az antiszemitizmust újra „normalizálták”: kiszabadult a szélsôjobb, a szélsôbal és az iszlamisták háromszögébôl, és a
társadalmi élet szerves része lett.
A szervezet szerint 2018-ban 387 súlyos,
antiszemita töltetû erôszakos eset történt a
világon, ami 13 százalékos emelkedést jelent. A legtöbb ezek közül
az USA-ban (100), az Egyesült Királyságban (68), valamint Németországban és
Franciaországban (35-35)
történt. A helyzet a jelentés
szerint különösen rossz a
nyugat-európai országokban. Az EU emberi jogi
jelentése nemrég szintén
súlyos
megállapításokra
jutott, kutatásaik szerint az
európai zsidóság 38 százaléka a kivándorláson gondolkodik, mert nem érzi
biztonságban magát.
Az EJC jelentése Magyarországról is tartalmaz egy rövid fejezetet.
Az idézett közvélemény-kutatás szerint a
megkérdezett magyarországi zsidók többsége úgy gondolja, hogy hazánkban is nôtt az
antiszemitizmus, 31 százalékuk szerint méghozzá jelentôsen. Az EJC jelentése szerint a
magyarországi antiszemita incidensek közé
18 gyûlöletbeszéd, 9 vandalizmus és három
fizikai támadás sorolható 2018-ban. Kitérnek a Soros-ellenes kampányra, megemlítve, hogy bár vitatott, de egyes vélemények
szerint van antiszemita konnotációja.

Alapítványunk elôzô havi jelentésében
is beszámolt róla, hogy éves jelentésünk
alapján korántsem ilyen aggasztó a helyzet.
A TEV 2018-ban 32 antiszemita gyûlöletcselekményt regisztrált, 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
elkövetôk minden esetben férfiak voltak,
szervezett elkövetési magatartásra utaló
adat ezeknél a cselekményeknél nem merült fel.
Magyarországon járt az USA
antiszemitizmus elleni különmegbízottja
Forrás: szombat.hu
2019. május 10. Elan S.
Carrt, az Egyesült Államok
külüg yminisztériumának
antiszemitizmus elleni küzdelemmel foglalkozó különmegbízottja, hivatalos
látogatást tett Budapesten.
Részt vett egy, a magyar
zsidóság helyzetét, a kormányhoz fûzôdô kapcsolatát, az antiszemitizmus
magyarországi alakulását
taglaló
megbeszélésen,
melyen a Tett és Védelem
Alapítványt annak titkára,
Szalai Kálmán képviselte.
Hivatalos
programjának
részeként elhelyezte az emlékezés kövét az
Emanuel-emlékfánál, és megtekintette a
Dohány utcai zsinagógát.
Új tervekkel valósul meg a Sorsok Háza
Forrás: klubradio.hu
2019. május 31. A nulláról kezdte felépíteni az EMIH a mûködtetésére bízott
Sorsok Háza koncepcióját, amihez új szakértôgárdát szerveztek, a munkában pedig
Schmidt Mária már nem vesz részt – nyilat-

kozta Köves Slomó, az EMIH vezetô rabbija a Klubrádiónak. A rabbi azt is elmondta,
hogy több nemzetközileg elismert történészt, muzeológust hívtak meg a projektbe,
amelynek szakmai vezetô je Yitzhak Mais, a
Jad Vasem volt igazgatója lett. Magyar szakértôket is felkértek a közös munkára, de az
ô nevük egyelôre nem publikus.
„A Sorsok Háza célja kollektív, társadalmi katarzis kiváltása, a leendô intézményben
úgy akarják bemutatni a magyarországi holokauszt történetét, hogy az a feloldozás irányába

vigyen” – mondta a vezetô rabbi a Reggeli
személyben adott hosszabb interjúban.
A vezetô rabbi hangsúlyozta, a múzeumban azt is bemutatják, hogy az antiszemitizmus a hivatalos magyar politika része volt, a
hazai államigazgatás pedig 1944-ben aktív
részt vállalt a deportálásokban. Arról is beszélt, jó, hogy a Sorsok Házát zsidó szervezet mûködteti és nem az állam, de az nem
lehet kizárólag az EMIH-é. A Sorsok Háza
kiállításának kivitelezése leghamarabb egy
év múlva kezdôdhet.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
Szijjártó Péter New Yorkban találkozott
a brooklyni haszid közösséggel
Forrás: MTI; neokohn.hu;
magyarnarancs.hu; index.hu
2019. május 15. A külgazdasági- és külügyminiszter New Yorkban találkozott a
haszid zsidó közösség képviselôivel. A magyarországi zsidó temetôk romló állapotáról is tárgyalt és megígérte, hogy lépéseket
fog tenni az ügyben. A külügyminiszter a
brooklyni haszid közösség egyik vezetôjének magyar útlevelet adott, ugyanis Moshe Leib Rabinovich Munkácson született
1940-ben. A munkácsi rebbe ugyan nem
beszél magyarul, de fontos számára a magyar identitás.
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Szijjártó interjút adott New Yorkban
az i24 News nevû izraeli hírcsatornának,
többek között azt mondta, hogy Egyesült
Államok és Magyarország ugyanazon az
oldalon áll, ha arról van szó, hogy Izraelt
illetôen tisztességes és kiegyensúlyozott álláspontra kell helyezkedni.
Szijjártó elmondta azt is, Magyarország
nemrégiben kereskedelmi képviseletet nyitott Jeruzsálemben, „de egyelôre nincs napirenden, hogy a nagykövetséget is átköltöztessék
Tel-Avivból.”

Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország Izraellel is stratégiai szövetséget és
baráti kapcsolatokat ápol. Az antiszemitizmussal szemben pedig a zéró tolerancia
politikáját alkalmazza, és büszke is lehet
ennek eredményeire. A holokauszttagadásért Magyarországon börtön is járhat,
továbbá a kormány nemcsak Magyarországon, hanem a határokon kívül is támogatja
zsinagógák újjáépítését, felújítását.
Orbán Viktor: A zsidó közösség talán
egész Európában itt él a legnagyobb
biztonságban
Forrás: MTI
2019. május 24. Orbán Viktor interjút
adott a Bild címû német lapnak, amit az MTI szemlézett.
Ebben kérdezték külpolitikai
témákról, az Európai Néppártról, Manfred Weberrôl,
de Donald Trumpnál tett látogatásáról is. Utóbbi témával kapcsolatban kiemelte, a
két ország ugyan „más súlycsoport, de mind a ketten sikeresek
vagyunk a magunk ligájában”.
Az amerikai gazdaság jobban
fejlôdik, mint korábban, a bevándorlás témakörében szintén „mély egyetértés” van, és
forrás: MTI
mindketten fellépnek annak
érdekében, hogy Izraellel „fair
módon bánjanak”.
Soros Györggyel kapcsolatban leszögezte, hogy a vele folytatott vitának semmi
köze az antiszemitizmushoz. Mint mondta, „a kaszinókapitalizmussal, az átláthatatlan finanszírozású és politikai érdekeket
szolgáló NGO-kkal, a spekulánsokkal van
bajunk”. Kiemelte, hogy Magyarországon
az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia érvényes, és „a zsidó közösség talán
egész Európában itt él a legnagyobb biztonságban”.

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
Bernard-Henri Levy hosszú cikket írt
a miniszterelnökkel folytatott beszélgetésérôl
Forrás: rtlklub.hu
2019. május 10. Még áprilisban beszámoltunk róla, hogy a francia filozófus,
Bernard-Henri Levy több mint két órán
keresztül tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A megbeszélést akkor keménynek, de ôszintének nevezte. Most a kétórás
beszélgetést feldolgozó, hosszú cikket írt a
beszélgetésérôl, amelyben Kun Béla és az
antiszemitizmus is szóba került.
Mint írta, mikor Orbán arról beszélt, hogy
Olaszország frontvonalban van a migránsokkal szemben, Lévynek úgy tûnt, mintha
ez Orbán számára egy háború lenne. Megkérdezte a kormányfôt, nem úgy beszél-e,
mint azok, akik a második világháború
után is antiszemiták maradtak, miközben
szinte minden zsidó meghalt vagy elment. „
Nem beszélhet így. Nekem van a világon a legjobb viszonyom Izraellel” – jelentette ki.
Amikor a filozófus Horthy Miklóssal
kapcsolatban tett fel kérdést, Orbán azt
mondta: a kormányzó Magyarország történelmének része, neki köszönhetjük, hogy
megszabadultunk Kun Bélától. Egy újabb
kérdésre azonban elismerte: Horthynak távoznia kellett volna a német megszálláskor.
Az Orbán-Trump találkozóról kérdezték
Szijjártó Pétert a CNN-en
Forrás: origo.hu; 24.hu
2019. május 15. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke az Egyesül Államok
elnökével, Donald Trumppal találkozott május 13-án. A látogatása után Szijjártó Péter
volt a vendég a Hala Gorani által vezetett
esti mûsorban a CNN-en. A külgazdasági és
külügyminiszter arról beszélt, hogy nagyon
barátságos volt a légkör a találkozón, de ezen
nem lepôdtek meg, hiszen a két vezetô ugyanúgy közelíti meg a bevándorlás, a terrorizmus
és a keresztények védelmének témakörét.

Arra a mûsorvezetôi kérdésre, hogy milyen keresztény közösségeket kell megvédeni
Európában, a magyar külügyminiszter közölte, hogy ilyet senki nem mondott, hanem
arról beszéltek, hogy a keresztényeket globálisan kell védeni. Szijjártó Péter a mûsorban
elmondta, hogy Magyarország pont azért
indította el a Hungary Helps programot,
hogy segítséget nyújtson a világban üldözött keresztényeknek, fôként a Közel-Keleten
élôknek. A magyar kormány ezen program
révén segíti a keresztény közösségeket, hogy
hazatérjenek, házakat, iskolákat és kórházakat építünk nekik – tette hozzá.
Gorani ezen a ponton közbevágott,
mondván Trump azért is méltatta a magyar
kormányt, mert kerítést emelt a déli határon, aminek végsô soron csak van valami
köze az európai keresztények védelméhez.
Szijjártó közölte, hogy Magyarország elég
erôs bevándorláspolitikát folytat. Aztán igazat adott a mûsorvezetônek abban a tekintetben, hogy az ország keresztény identitását
érzik féltve az illegális bevándorlók miatt.
„Éppen a migráció
eredményeként nôtt
meg az antiszemitizmus Európában,
ami ellen a magyar
kormány továbbra is
határozottan fellép”
– tette hozzá.
Hala Gorani szerint a magyar korforrás: CNN
mány nem küzd az
antiszemitizmus ellen, mivel Soros György
ellen kampányoltak. Szijjártó Péter erre
elmondta, hogy ez egyszerûen álhír, mivel
amikor a magyar kormány Sorosról beszélt,
akkor soha nem hozta szóba sem a vallását,
sem a származását. Mi csak arról beszéltünk, hogy miért nem értünk egyet Soros
politikai nézeteivel.
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A HÓNAP KRÓNIKÁJA
Az alábbi táblázatban a jelentésben talál- ka megmutatja, hogy az adott eseményrôl a
ható összes esetet, eseményt kronologikus jelentés melyik részében számoltunk be bôsorrendben mutatjuk be. A Kategória rubri- vebben.
Sorszám Dátum

Esemény

Kategória

1.

május 1.

Az EJC éves jelentése alapján Európában
gyorsan terjed az antiszemitizmus

Közösségi hírek

2.

május 3;
május 8.

Részeg turisták vallásos zsidókat
vegzálnak a bulinegyedben

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Gyûlöletbeszéd

3.

május 10.

Magyarországon járt az USA
antiszemitizmus elleni különmegbízottja

Közösségi hírek

4.

május 10.

Bernard-Henri Levy hosszú cikket írt a
miniszterelnökkel folytatott beszélgetésérôl

Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról

5.

május 15.

Szijjártó Péter New Yorkban találkozott
a brooklyni haszid közösséggel

Hivatalos
és civil reakciók

6.

május 15.

Az Orbán-Trump találkozóról
kérdezték Szijjártó Pétert a CNN-en

Hírek és vélemények a magyarországi antiszemitizmusról

7.

május 15.

Antiszemita filmet vetítettek a CEU-n,
kitûzték a palesztin zászlót

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Gyûlöletbeszéd

8.

május 18.

Hitler Adolf park felirattal ragasztottak le
egy utcatáblát Budapesten

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Gyûlöletbeszéd

9.

május 24.

Orbán Viktor: A zsidó közösség talán egész
Európában itt él a legnagyobb biztonságban

Hivatalos
és civil reakciók

10.

május 27.

Antiszemita firka
egy DK-s választási plakáton

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Gyûlöletbeszéd

11.

május 29.

Antiszemita firka
egy Fidesz-KDNP-s választási plakáton

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Gyûlöletbeszéd

12.

május 31.

Új tervekkel valósul meg
a Sorsok Háza

Közösségi hírek
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K A P C S O L AT É S TÁ M O G ATÁ 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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