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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 egy
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított, mely a fenyegetés kategóriájába tartozott. Egy eddig ismeretlen személy a zsido.
com által a Facebook közösségi oldalon
megosztott cikkhez fenyegető antiszemita
hozzászólást fűzött. Az EMIH központja
címének megjelölésével robbantással fenyegetett és a zsidók kiirtását helyezte kilátásba.
Ebben a hónapban a Tett és Védelem
Alapítvány egy új eljárást indított, az Antiszemita gyűlöletcselekményekben leírt,
robbantással fenyegetés és antiszemita
hozzászólással kapcsolatban.
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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
			 az ingatlanban tartózkodó emberek
események dinamikájának bemutatására.
		 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
– 2019. JÚNIUS
A Tett és Védelem Alapítvány júniusi monitoringtevékenysége során egy antiszemita
gyűlöletcselekményt azonosított, mely a fenyegetés kategóriájába tartozott.

FENYEGETÉS
Robbantással fenyegetőztek a Facebookon
Forrás:
Tett és Védelem; zsido.com; facebook.com
2019. június 12. Egy eddig ismeretlen személy a zsido.com által a Facebook közösségi
oldalon megosztott cikkhez fenyegető antiszemita hozzászólást fűzött. A cikk arról szólt,
hogy Amerikában a
BDS-mozgalom egyik
propaga ndistájá na k
közreműködésével készült egy „dokumentumfilm”, ami szerint
az izraeli kormány, az
amerikai kormány és
Izrael-barát lobbicsoportok régóta tartó
kampányának hatására az amerikai média
az izraeli narratíva
szerint tudósít Izraelről és Palesztina bekebelezéséről. Ez ellen a
film ellen tiltakoztak a
tengerentúlon.
Ezt a cikket osztotta
meg a zsido.com portál, amihez egy „Bence
VyncentWr Csordás”
nevű személy az EMIH
központja
címének
megjelölésével
robbantással fenyegetett és a zsidók kiirtását helyezte kilátásba.
Alapítványunk feljelentést tett az ismeretlen elkövetővel szemben.
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forrás: facebook.com

T OVÁBBI
GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK
A Tett és Védelem Alapítvány monitoring- jelentéktelenségük illetve az antiszemita
tevékenysége során 2019 júniusában 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
Megalakult a Likud Magyarország Egyesület
Forrás: mandiner.hu; facebook.com
2019. június 14. Megalakult a Likud Magyarország Egyesület – a hírt Tamir Wertzberger, a Likud külügyi kapcsolatokért
felelős koordinátora jelentette be, az egyesület elnöke Szalai Kálmán,
a Tett és Védelem Alapítvány titkára lett. Az egyesület céljairól és hátteréről, illetve a jobboldali cionizmus
mibenlétéről a Budapesten
élő Wertzbergert kérdezte a
Mandiner.
Elmondta, a Likud magyarországi ága a Likud világszervezetéhez tartozik.
Nincs semmilyen utasítás
tőlük, de természetesen a
mozgalom értékeit és elveit követik. Hozzátette, fontos tisztázni, hogy az egyesület
nem politikai párt.
Elmondta azt is, hogy az egyesület olyan
kezdeményező fiatalokat keres, akik szívesen lennének Izrael civil nagykövetei, akik
szívesen felvállalják álláspontjukat a közéletben, akik a párbeszéd feltétlen híveiként elhivatottak a magyar társadalom felé
érthetővé és értelmezhetővé tenni az izraeli
identitás mindennapi megnyilvánulásait.

A kormányzat támogatását is bírja az Európai Tett és Védelem Liga
Forrás: magyarhirlap.hu
2019. június 19. Ötszázmillió forintot
irányoz elő a jövő évi költségvetés tervezete
az Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadásokra – derült ki az előterjesztésből. A kormány már az idei évben is
támogatja a kezdeményezést, mégpedig 525
millióval, egy korábbi határozat szerint pedig 2020-tól „beáll” a félmilliárdos összeg,
mint állandó forrás. Ezzel Magyarország az

európai szintű antiszemitizmus elleni küzdelmet segíti.
Idén a brüsszeli központi irodával felálló
szervezet a törvényalkotás, az igazságszolgáltatás, a monitoringkutatás és az oktatási
rendszer területén folytat kiterjedt tevékenységet. A kezdeményezést Köves Slomó,
az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija vetette fel, s az izraeli
miniszterelnök, Benjamin Netanjahu mellett a holland, a belga, a francia és a spanyol
zsidó közösség is üdvözölte.
A Liga feladata „az Európai Uniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszerének átfogó
értékelése, javaslat egységes jogalkotásra az
antiszemitizmus elleni hatékony küzdelem érdekében”. A projekt keretein belül létrejön egy
24 órás antiszemita incidensbejelentő zöld
vonal, a nemzeti tantervek és az alkalmazott oktatási anyagok átfogó elemzése és javaslattételek a tagállamokban, a médiában,
közösségi médiában és közéletben megjelenő antiszemitizmus nyomon követése,
továbbá monitoringjelentések közreadása
mind a huszonnyolc tagállamban, beleértve
az európai arab és török nyelvű médiát és
közösségi médiát is.
Köves Slomó korábban a Magyar Hírlapnak elmondta, azzal, hogy a kormány támogat egy ilyen kezdeményezést, még inkább
egyértelművé válik: értéknek tekinti az antiszemitizmus elleni küzdelmet, és ebben
Magyarország – mint Izrael egyik legfontosabb európai barátja – más európai kormányokat is lépéskényszerbe hoz.
A vezető rabbi alapvetően három veszélyforrást jelölt meg: először is a tradicionális
szélsőjobboldali zsidógyűlöletet, majd az
integrálatlan migrációs tömegek körében
elterjedt, a szélsőséges muszlim irányzatokhoz köthető gyűlöletkeltést és agressziót,
végül az Izrael-ellenességbe bújtatott szélsőbaloldali antiszemitizmust.
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A vészkorszak debreceni áldozataira emlékeztek
Forrás: varosikurir.hu
2019. június 29. Debreceni Egyetem
Történelmi Intézete a Raoul Wallenberg
Egyesület kezdeményezésére és támogatásával megemlékezést tartott a debreceni és
a környékbeli zsidóság 1944. június végi deportálásáról 2019. június 26-án. A kihelyezett táblákon a végzetes dátumok mellett ott
szerepelt az elhurcolt zsidók száma is.
Az emlékezők többek között részletet hallgattak meg Fahidi Éva emlékeiből, aki fiatal
izraelita lányként élte át a holokausztot, családjával együtt hurcolták el Auschwitzba,
ahonnan csupán egymaga tért vissza.
Az esemény végén gyertyák gyújtásával, a
városok neveit tartalmazó kavicsok elhelyezésével tisztelegtek a részvevők a holokauszt
debreceni ártatlan áldozatai emléke előtt.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK
„A nyugat-európai zsidóság szempontjából
a legnagyobb problémát az illegális migráció
jelenti”
Forrás: MTI
2019. június 20. Szalay-Bobrovniczky
Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára Brüsszelben szólalt fel. Az
Európai Parlamentben a zsidóság európai
helyzetéről tartott konferenciát követően
elmondta, az európaiak és az európai zsidóság védelmének egyik megoldása lenne,
ha az illegális migránsokat Európa nem engedné be.
Tájékoztatása szerint Nyugat-Európában
80 százalék fölött van azok száma – köztük a zsidóságé –, akik nagy problémának
tartják az antiszemitizmus növekvő megjelenését. Ez a szám Magyarország esetében
elenyésző és erről a magyar zsidóság is így
vélekedik. Ennek oka, a nyugat-európai országokkal szemben Magyarországon nincs
érdemben kimutatható antiszemita közbeszéd, rendkívül alacsony az ilyen indíttatású incidensek száma - közölte.
"A nyugat-európai helyzet rendkívül aggasztó, számos szidó zsidó hagyja el a régiót, mert
úgy látják, hogy a politikai szereplők nem tudják szavatolni biztonságukat" – fogalmazott.
Nyugat-Európa komoly értékválsággal
küzd, amely megakadályozza abban, hogy
a muzulmán lakosság lélekszámának növekedésére és a zsidóság elvándorlására megfelelő válaszokat tudjon adni – jelentette ki.
Elmondta azt is, hogy Magyarország 2010
óta széles körű, nagyvonalú és jelentős támogatást nyújt a magyar zsidó közösség
számára. Ez egyebek mellett zsinagógák
felújításától, temetők karbantartásán keresztül, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely támogatásán át, zsidó
fenntartású kórház és iskolák fenntartását
jelenti, valamint Magyarország örökjáradékot fizet a zsidó közösségeknek – tájékoztatott Szalay-Bobrovniczky Vince.
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EGYÉB HÍREK
Szalai Kálmán: Megnőtt a radikális iszlám
közösségekből jövő elkövetők száma
Forrás: hetek.hu
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2019. június 7. „Akárcsak a többi nyugati
bevándorlóországban, úgy Németországban is
jelentős politikai tényezővé, szavazóközösséggé váltak mára az első, másod- és harmadgenerációs muszlim gyökerű közösségek, amelyek
hozzák magukkal azt a fajta zsidóellenességet, ami Európában szokatlan, nekik viszont
normaértékű” – magyarázta a német kormány passzivitását Szalai Kálmán, a Tett
és Védelem Alapítvány (TEV) titkára. „Az
Európába importált feszültségek kezeléséről
mindenhol, így Németországban is nagy viták
folynak – meggyőződésünk szerint azért, mert
ezek a konfliktusok nemcsak a zsidóságot, hanem a hagyományos európai értékrendet is veszélyeztetik.”
Mint mondta, bár jelen van a hagyományosan szélsőjobboldali zsidóellenesség,
de tömegében a baloldalra jellemző az a
politikai narratíva, amely kifejezetten Izrael és a jogvédelem ügyébe csomagolja az
antiszemitizmust, előszeretettel tüntetve
fel Izraelt agresszorként és a palesztinokat
áldozatként. Ez a fajta anticionista retorika
nem Izrael politikáját bírálja, hanem Izrael
létét vonja kétségbe.
Kiemelte: a mindenkori kormányok elsődleges felelőssége az egyértelmű, következetes kiállás és cselekvés az antiszemitizmus minden formája ellen, s ebből a
szempontból nemzetközi viszonylatban is
példaértékűnek nevezte a magyar kormány
gyakorlatát.
Az interjú apropója az volt, hogy több
közelmúltbeli incidens is azt erősíti meg,
hogy Németország antiszemitizmussal
szembeni hagyományos kiállása meggyengült, a német állam nem képes kezelni a
radikális iszlám bevándorlók által gerjesztett indulatokat. Június elsején nyíltan antiszemita, Izrael-ellenes tüntetésre került
sor Berlinben a Hezbollah és a Hamasz

szimpatizánsai, egyes baloldali szervezetek részvételével az al-Kudsz (Jeruzsálem
arab neve) nap alkalmából. Az antiszemita rendezvény miatt ellentüntetés is szerveződött, melyen zsidó közösségi vezetők,
továbbá az amerikai és izraeli nagykövetek
az al-Kudsz-napi tüntetés, valamint a Hezbollah politikai szárnyának betiltását követelték Németországban.
„A németországi kollégánknak, illetve a zsidó közösség egyes képviselőinek a beszámolóit
ismerve elmondhatom, hogy az elmúlt években
igen jelentős mértékben megnőtt a radikális
iszlám közösségekből jövő elkövetők száma.
Ugyanez figyelhető meg Franciaországban,
Hollandiában, Belgiumban vagy Svédországban is: többségében muszlim elkövetőktől származnak az antiszemita incidensek.” – vélekedett Szalai Kálmán.
Online fotóarchívumot hoztak létre a vészkorszakkal kapcsolatban
Forrás: 168ora.hu
2019. június 23. A holokausztnak
hatszázezer
magyar
áldozata
volt,
a
tömegyilkosságokat
megelőző
zsidóüldözésről,
a
megkülönböztető
rendszabályokról,
a
gettósításról,
a
deportálásokról, a haláltáborokról mégis
alig maradtak fenn fotók. A zsidóüldözés
magyar történetéről elképesztően kevés,
mindössze 900-1000 fénykép ismert.
Önkéntes szakemberek most internetes
oldalt nyitottak, azon mindenki számára
hozzáférhetővé teszik a különböző helyeken fennmaradt, eddig nem ritkán téves
adatokkal ellátott képeket. És várják a továbbiakat.
Tamási Miklós, a páratlan online képgyűjtemény, a Fortepan alapítója mutatta
be a holokausztfoto.hu portált, amelyre kezdetben mintegy 100 kép került fel, főként
a Fortepan anyagából. Amint Jalsovszky
Katalinnak, a Nemzeti Múzeum Fotótára
(volt) főmunkatársának, a téma ismert ku-

tatójának írásaiból kitűnt, a sárga csillag
viselésére kényszerített több mint hatszázezer honfitársunkról mindössze 98 fotót
ismerünk. A közel 200 gettóról 52 fotó maradt, a több mint 5000 települést érintő deportálásokról 49. A védett házakról alig pár
kocka maradt, a budapesti gettóról egyáltalán nincs fotó. Sem a nyilasok rémtetteiről,
a Dunába lőtt áldozatokról, a csendőrök,
vagy a Zsidó Tanács működéséről.
A portálra regisztrálás után bárki feltölthet képet. Várják mindazokat a fotókat,
amelyek megörökítik a zsidók megkülönböztetését, az antiszemita törvények következményeit, a munkaszolgálatot – mégpedig Magyarország 1938-1945 közötti
területén. A magánkezdeményezés elindítóinak reményei szerint bekerül az ös�szefoglaló gyűjteménybe minden idevágó,
közintézményben, múzeumokban, levéltárakban, a sajtóban (néha többszörösen is)
fellelhető kép. Az alapítók egyúttal számítanak külföldi múzeumokra, intézményekre, magángyűjteményekre, fotóügynökségekre, remélve, hogy azok e portálon is
hozzáférhetővé teszik magyar vonatkozású
képeiket.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍT VÁNY
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN
KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Feljelentés robbantással fenyegetés és antiszemita hozzászólás miatt
Forrás: Tett és Védelem
2019. június 12. Ahogyan arról az Antiszemita gyűlöletcselekmények fejezetben
beszámoltunk, egy ismeretlen személy a
Facebook közösségi oldalon egy zsido.com
által megosztott cikkhez robbantással fenyegető, antiszemita hozzászólást fűzött.
Alapítványunk feljelentést tett az illetékes rendőrkapitányságon az ügyben.
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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.

június 7.

Szalai Kálmán: Megnőtt a radikális iszlám
közösségekből jövő elkövetők száma

Egyéb hírek

2.

június 12.

Robbantással fenyegetőztek a Facebookon

Antiszemita gyûlöletcselekmények – Fenyegetés

3.

június 12.

Feljelentés robbantással fenyegetés és
antiszemita hozzászólás miatt

TEV hivatalos eljárásban
kezdeményezett ügyei

4.

június 14.

Megalakult a Likud Magyarország Egyesület

Közösségi hírek, reakciók

5.

június 19.

A kormányzat támogatását is bírja az Európai Közösségi hírek, reakciók
Tett és Védelem Liga

6.

június 20.

„A nyugat-európai zsidóság szempontjából a Hivatalos
legnagyobb problémát az illegális migráció és civil reakciók
jelenti”

7.

június 23.

Online fotóarchívumot hoztak létre a
vészkorszakkal kapcsolatban

Egyéb hírek

8.

június 29.

A vészkorszak debreceni áldozataira
emlékeztek

Közösségi hírek, reakciók
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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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