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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
övező ismerethiány felszámolása. Ennek
eszköze többek között a folyamatos és szakmailag megalapozott közéleti monitoringtevékenység, mivel a tényleges információk
összegyűjtése, 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 gyűlölet-bűncselekményekkel, illetve a gyűlölet motiválta
incidensekkel. A jelentés ezt a kettőt ös�szefoglalóan
gyűlöletcselekményeknek
nevezi. Mindkettő esetében fontos kritérium, hogy azok elkövetésekor azonosítható
az antiszemita motiváció. Míg azonban az

előbbiek a büntetőjog szerint bűncselekményeknek minősülnek, az utóbbiak ezt a
szintet nem érik el. A teljes kép felrajzolásához azonban mindkét típusú cselekmény
dokumentálására szükség van.
Az antiszemita gyűlöletcselekmények
minél szélesebb körű monitorozásához
sokféle forrás együttes használatára van
szükség. Az események regisztrálásán kívül fontos azok különböző jellemzőinek
számbavétele is. A dokumentálás során
ezért egyrészt rögzítjük a cselekmények
helyszínére, elkövetőjére, célpontjára, következményeire vonatkozó adatokat. Másrészt különböző cselekménytípusokat is
megkülönböztetünk.
Ebben a hónapban Alapítványunk öt
antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított, melyek a Rongálás és a Gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoztak. A következő
események történtek: botlatóköveket rongáltak meg, valamint politikai plakátokat
firkáltak össze antiszemita üzenetekkel.
A Gyűlöletbeszéd kategóriában az alábbi
eseteket azonosítottuk: zsidózva dobták ki
Gulyás Mártont egy budapesti krumpliosztással egybekötött eseményről, valamint a
Magyar Solymász Egyesület elnöke súlyosan antiszemita és rasszista kijelentéseket
tett.
A További gyűlöletcselekmények kategóriájába ebben a hónapban nem került hír.
Ebben hónapban Alapítványunk nem
kezdeményezett új jogi eljárást, illetve a
korábbi ügyekben sem történt előrelépés.
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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,
rasszista 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 törvényszegések 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 FORRÓDRÓTot, 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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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
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 honlapokon, kommentekben és online fórumokon 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 jellemzôjét is rögzítjük. Korábban említettük, hogy
különbözô indikátorokat használunk, amelyek segítségével valószínûsíthetô, hogy az
adott cselekedet elkövetésének motivációja
elôítélet volt. Ezek az indikátorok az elkövetô
különbözô jellemzôire, az áldozatra vonatkozó adatokra, a cselekmény helyszínére, idôpontjára, az esemény esetleges elôzményeire vonatkoznak. Az adatgyûjtés során ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az
adott cselekménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár büntetôjogi – következményei.
Az egyes cselekmények regisztrálása mellett fontos azok kvalitatív különbségeinek
megragadása is. Az esetek tipizálását kétféle
módon is elvégezzük. Az egyik kategóriarendszer szerint a következô típusokat különböztetjük meg: közösség elleni uszítás,
közösség tagja elleni erôszak, önkényuralmi jelkép használata és nemzetiszocialista
rendszer bûneinek tagadása, holokauszttagadás.
A másik kategorizáláskor a Nézzünk szembe a tényekkel! ajánlása alapján hétféle cselekménytípust 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
· feg y verrel vag y 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 ugyanis nem légüres térben léteznek és egyáltalán
nem függetlenek attól a társadalmi és kulturális környezettôl, amiben történnek. Lényeges ezen cselekmények dinamikája is: sokszor inkább folyamatokról, mintsem különálló
eseményekrôl van szó. (Perry 2001, 8) A statikus adatokon kívül rövid leírásokat is közlünk
az egyes esetekrôl, ami segít a cselekményt körülvevô 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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A Tett és Védelem Alapítvány szeptemberi monitoringtevékenysége során öt antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított,
melyek a rongálás és a gyűlöletbeszéd kategóriájába tartoztak.

RONGÁLÁS
Botlatóköveket rongáltak meg
Forrás: akibic.hu
2019. szeptember 18. E
havi
jelentésünkben is beszámoltunk róla,
hogy Gunter Demnig 10 magyar városban
helyezett el botlatóköveket. Ugyanakkor
egy meg nem nevezett „Alföldi város, szerte a
világban méltán ismert és kedvelt üdülőhely” egy
lakója nemtetszését fejezte ki. A beszámoló
szerint – aki az áldozatok leszármazottja –
szeptember 12-én helyezték el a négy elhunyt
rokonára emlékező botlatóköveket egy ház
előtt, melynek lakója még augusztusban
nemtetszését fejezte ki. „A lakók, egy vélhetően
65-70 év körüli házaspár,
amelynek
férfitagja
augusztusi invitálásunkat
a kőletételre határozottan
és
gorombán
visszautasította,
hozzátéve, hogy az ő
háza előtt nem lesz semmi
ilyesmi, …”. A kőletétel
után még aznap a kövek
rézlapjait a házban
lakó férfi szétverte.
A
leszármazott
elmondása
alapján
az
önkormányzat
megtette a szükséges
lépéseket.
forrás: akibic.hu

Dávid-csillagot
és
akasztófát rajzoltak egy ellenzéki politikus plakátjára
Forrás: MTI

2019. szeptember 19. Egy akasztófára függesztett Dávid-csillag került egy budapesti
ellenzéki képviselőjelölt plakátjára. Borka-Szász Tamás, VII. kerületi DK-s képviselőjelölt plakátjára
került az antiszemita festés. A polgármesteri posztért
ugyancsak itt induló Niedermüller
Péter azt hangsúlyozta: "Ebben az
országban egyébként
is annyira elmérgesedett a politikai kultúra, hogy ma már ezt
nem lehet semmilyen eszközzel tolerálni....”. Niedermüller feljelentést tett az ügyben.
Az erzsébetvárosi Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményükben elítélték az antiszemita tartalmú VII. kerületi plakátrongálást.
Egyúttal kérték a hatóságokat, hogy minél
előbb találják meg a tettest és a legszigorúbban vonják felelősségre. Azt írták, hogy
mélységesen elítélik az ilyen és ehhez hasonló jogsértő cselekedeteket, amelyeket teljesen
elfogadhatatlannak és a közösség egészére
nézve sértőnek találnak.
Horogkeresztet rajzoltak egy szombathelyi
választási plakátra
Forrás: ugytudjuk.hu; atv.hu
2019. szeptember 23. A Szombathely 1.
számú választókerületében az ellenzéki Éljen Szombathely! jelöltjeként induló György
István Péter összes választási plakátját festékszóróval fújták le ismeretlenek – írta az
ugytudjuk.hu. Állítólag egyetlen plakát sem
maradt ép, a plakátokon a jelölt arcát összefestették, a szavazásra buzdító X-et horogkeresztre festették át.
Az éjszakai rongálásról György István Péter közleményt küldött a portálnak, amiben
arról ír, hogy visszautasít minden olyan ráutaló kifejezést, jelképet, ami a történelem

forrás: atv.hu
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legsötétebb időszakára emlékeztet, majd
felszólítja az elkövetőket és azok támogatóit,
hogy tartózkodjanak a
hasonló cselekményektől.
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rasszista kijelentéseket tevő elnökétől, Prágay
Istvántól. Nem akarják,
hogy a nemzetközi kapcsolatokkal bíró, 80 éves
múltú egyesületet olyan
durván rasszista megnyilvánulásokkal mossák ös�GYŰLÖLETBESZÉD
sze, mint amilyeneket a
napokban nyilvánosságra
Zsidózva dobták ki Gukerült Facebook-bejegyzélyás Mártont egy krumpliseiben az egyesület vezetőosztásról
je tett – írta a hvg.hu. PráForrás: mandiner.hu
gay Angela Merkel német
forrás: ugytudjuk.hu
kancellárt „barom lengyel zsidónak”, egy meg
2019. szeptember 22. Gulyás Márton akti- nem nevezett bevándorló népcsoportot pedig
vista a VII. kerületben egy krumpliosztáson „homoki niggereknek” nevezett.
szeretett volna érdeklődni arról, hogy ki és
A hvg.hu és a Magasles blog is meg akarta
miből finanszírozta azt.
kérdezni Prágayt a bejegyzéseiről, de azokat
„Menj a zsidókhoz!” Kiabálta többek között már eltávolította, illetve nem akarta komegy illető, amikor Hunvald György stábját mentálni az eseményt.
kérdezte. A kampánystáb tagjai a videó alapján elég idegesen viszonyultak az érdeklődéshez, többször felszólították az aktivistát, hogy
hagyja el a helyiséget, eközben hangzottak el
az ominózus szavak is, de volt „Megütöd magad!”, „Senki nem kíváncsi rád!” – és hasonló
felkiáltások sokasága is.
Miután Gulyást a szó fizikai értelmében
eltávolították a helyiségből, az utcáról még
megkérdezte a zsidózó urat, hogy mégis mit
értett az alatt, hogy menjen a zsidókhoz, az
úriember erre a következő választ adta: „Miért, a Momentum az nem zsidó? Ők a zsidók, az
SZDSZ-nek a… onnan váltak le, az unokák, a
gyerekek, nem? Ezt tudja a média is mondja!”
Antiszemita, rasszista kijelentéseket tett a Magyar Solymász Egyesület elnöke
Forrás: hirklikk.hu; 168ora.hu; hvg.hu
2019. szeptember 25. Nyílt levélben készülnek
elhatárolódni a Magyar
Solymász Egyesület (MSE) tagjai a szervezet
forrás: beirokonyv.blog.hu / facebook.com

T OVÁBBI
GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK
A Tett és Védelem Alapítvány monitoringtevékenysége során 2019 szeptemberében
olyan eseteket nem azonosított, amely bár gyűlöletcselekmény, az időpontja ismeretlen,
vagy jelentéktelenségük illetve az antiszemita szándék egyértelműségének hiánya miatt
nem képezik részét a statisztikának.
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KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
Köves Slomó: Az ellenzéki pártok végtelenül
felelőtlenek
Forrás: hvg.hu; magyarhang.org;
index.hu
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Vona Gáborokat, Gyöngyösi Mártonokat beemelnek a szalonképes politika terébe, ha úgy
tetszik elvállalják kóserolásuk elvtelen feladatát, nem a Jobbik politikai sikerének elenyésző
kockázatát szabadítják a hazai politikára,
2019. szeptember 2. A hvg.hu Köves hanem sokkal inkább előállítanak egy olyan
Slomót kérdezte
értékrelatív beszédhelyMolnár
Oszkár
zetet, melyben nincsen
kapcsán. Az ok:
hivatkozható közmega Fidesz támogaegyezés a demokratikus
tásával,
függetalapelvárásokra. Sikelenként indul az
rült feltörnie az ellenzéki
ön kor má ny zat i
pártoknak azt a fundaválasztáson az a
mentumot, aminek alapMolnár
Oszkár,
ján a Fidesz érdemben
aki korábban cibírálható egy független
gányozó és zsidójelölt támogatásáért, mizó kijelentéseiről
kor Karácsony Gergely
híresült el. Erről
szerint nem antiszemita,
előző havi jelentéforrás: magyarhang.org
aki a zsidók listázását
sében Alapítványunk is beszámolt.
követeli, vagy amikor az LMP és a Momentum
A korábbi edelényi polgármester, aki a sem látnak kivetnivalót egy közismert neonáci
Fidesz országgyűlési képviselője is volt már, támogatásában .”
többek között arról értekezett, hogy a „zsidó
nagytőke” be akarja kebelezni MagyarorszáBotlatóköveket helyeztek el Magyarországon
got. Emiatt 2009-ben többen tiltakoztak,
Forrás: mazsike.hu
köztük az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség is. Köves akkor azt kérte az
2019. szeptember 11. Gunter Demnig néMSZP akkori vezetőjétől, hogy a szocialista met képzőművész Magyarországra érkezett,
jelölt lépjen vissza a Fidesz jelöltjének javá- hogy 18 helyszínen összesen 53 botlatóköra, hogy Molnár nehogy nyerjen, de ez nem vet helyezzen
történt meg. Molnárt aztán megválasztot- el civilek, a
ták polgármesternek is.
Magyar
ZsiA HVG megkereste Köves Slomót, aki dó Kulturális
elítélte Molnár „rasszista felhangú nézeteit”, Egyesület, és
de a jelenlegi politikai helyzetet elemezve az önkormányválaszolt. A vezető rabbi úgy látja, a köz- zatok együttmegegyezést valójában a mostani ellenzék m ű k ö d é s e
törte meg: „sajnos a kontextus kétségbeejtő e r e d m é n y e módon változott meg és a ma ellenzéki pártok képp. A botlavégtelen felelőtlenségének hatása ezekben a tókő egy 10×10
helyzetekben érezteti legnyilvánvalóbb bénító c e n t i m é t e r e s
hatását. Amikor egy rasszista, uszító párttal, a b r o n z t á b l á r a
Jobbikkal kötendő stratégiai szövetség kérdése vésett név (valamint születési dátum, illetve
szavazat-maximalizációs taktikai kérdéssé sze- a halálozás helye és ideje), amit az áldozat
lídül formátumos, erkölcsi kérdésből, minden utolsó – még szabad akaratából választott –
demokratikus minimumot érintő érv érvényét lakhelye előtt illeszt a járdába a német képveszíti. Amikor a magukat demokratikusnak zőművész. A kezdeményezés nyomán mára
nevező ellenzéki pártok Kulcsár Gergelyeket, Európa-szerte több mint 70.000 botlatókő

forrás: MTI

található, mely által az akció a világ legnagyobb decentralizált emlékművévé vált.
Az esemény kiemelkedő állomása volt
Rejtő Jenő egykori munkaszolgálatos emlékkövének elhelyezése Budapesten. Ezt
követően a művész a helyszínen vette át a
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést,
amellyel eddigi magyarországi tevékenységét ismerték el. További jelentős állomás
Pápa volt, ahol 19 botlatókő elhelyezését
követően Gunter Demnig a pápai zsinagógában a Radnóti Miklós Antirasszista-díjat
kapta meg.

lam képviseletében megjelent Eliezer Simcha Weiss főrabbi méltatta beszédében a
magyar-izraeli szoros kapcsolatokat és barátságot, a két nemzet egymás iránti tiszteletét.
Az esemény a közösség szentendrei és
lipótvárosi imahelyeinek átadásával folytatódott, amelyet avatóünnepségek és a
zsinagógák új tóratekercseinek elhelyezése
kísért.
„Átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH), amelynek értelmében a
legmagasabb kategóriában elismert egyházzá
Tóratekercseket avatott az EMIH és kor- válik” – jelentette be Semjén Zsolt miniszmányszintű elismerést jelentettek be
terelnök-helyettes a szentendrei új zsinagóForrás: MTI
ga avatási ünnepségén.
Semjén rámutatott, hogy ezzel alanyi
2019. szeptember 23. „A mai nap történe- jogon jár az állami, önkormányzati inlem” – mondta Köves
tézmény rendszer rel
Slomó rabbi a Cipők
azonos finanszírozás
a Duna-parton holominden közfeladatot
kauszt-emlékműnél a
átvállaló
intézmény
közösség két új Duna
tekintetében, legyen
menti zsinagógájának
az oktatási, szociáés két új tóratekercsélis, kulturális vagy az
nek avatási ünnepséélet bármely területét
gén. Hozzátette: tuérintő
közfeladat-átdomása szerint soha,
vállalás. A megállade a holokauszt óta
podás alapján a fegybiztosan nem volt még
veres
testületeknél
Budapesten
olyan
forrás: MTI
felállhat az EMIH táesemény, amelynek keretében egy nap két bori lelkészi szolgálata – fűzte hozzá. Fontóratekercset is ünnepélyesen befejeztek és tosnak nevezte, hogy a szerződés tartalkét új közösségi központot is átadtak. „A mazza azon zsidó emlékhelyek megőrzését
tóra befejezése, az utolsó betűk beírása saját és felújítását is, amelyekhez ma már nem
kézzel mindig örömesemény, de itt Budapesten tartozik gyülekezet.
különösen nagy örömünnep” – fogalmazott a
A miniszterelnök-helyettes elmondta:
rabbi.
Magyarországon a zsidó életnek, kultúráFónagy János, nemzeti vagyonnal kap- nak reneszánsza van. Köszönetét fejezte ki
csolatos parlamenti ügyekért felelős ál- Köves Slomónak, az EMIH vezető rabbijálamtitkár elmondta, „a zsidóság számára nak és Oberlander Báruch rabbinak, a buEurópában Magyarország biztonságos hely, dapesti Ortodox Rabbinátus vezetőjének,
hazánkban ma reneszánszát éli a zsidó kul- akiknek ebben nagy szerepük van azzal,
túra, a kormány pedig értékként tekint erre a hogy a régi hagyományokat visszahozták,
közel hatezer éves szellemi és lelki örökségre. és élettel töltötték meg azokat a kereteket,
Ennek az örökségnek az ápolása, a jövő nem- amelyeket a történelmi tragédia megrendízedékeinek való átadása a zsidóság fennmara- tett.
dásának a záloga”.
A miniszterelnök-helyettes a Tett és VéAz Izraeli Rabbinátus és egész Izrael ál- delem Alapítvány tevékenységét elismerve
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kifejtette: az európai és a magyar zsidóságot három dolog fenyegeti. Az egyik a hagyományos antiszemitizmus, ebben a magyar kormány álláspontja a zéró tolerancia.
A második elválaszthatatlan az illegális, tömeges iszlám bevándorlástól, mert amikor
Magyarország megvédi a határait, akkor a
magyar zsidóságot is védi. A harmadik pedig elmondása szerint az Izrael-ellenesség,
amelynek naponta lehetünk tanúi, például
az Európai Unióban.
Beszédet mondott még Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és Menachem Myers, a
szentendrei zsinagóga rabbija, a kulturális
és közösségi központ vezetője.
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EGYÉB HÍREK
Szobrot állítottak Kornis Gyulának – a szoboravatáson az EMMI parlamenti államtitkára is részt vett
Forrás: merce.hu; 168ora.hu; facebook.
com; MTI
2019. szeptember 3. Rétvári Bence, az
EMMI parlamenti államtitkára is részt
vett a Horthy-korszák egyik antiszemita
nézeteiről ismert politikusa, Kornis Gyula
szobrának a váci piarista gimnázium épülete előtti felavatásán – derül ki a Mérce
cikkéből.
Kornis Gyula 1927 és 1931 között volt
a Klebelsberg Kunó vezette vallás- és
közoktatásügyi minisztérium antiszemita nézeteiről ismert közoktatásért felelős
államtitkára. „A zsidóság Keletről szabadon beözönölve, békésen először elhódította a
magyarság anyagi, majd szellemi kultúráját.
(...) Fajával veleszületett radikalizmusa és utilitarizmusa egy félszázad alatt a magyarság
szellemét megrontotta” – írta a például 1921ben, egy évvel a zsidókat a felsőoktatásból
kiszorító numerus clausus életbe lépése
után. De azt is írta: hogy a „nemzeti önismeretre való nevelés” kialakítása érdekében
egyrészt fel kell venni az internacionalizmussal szembeni küzdelmet, másrészt pedig a magyar értelmiséget vissza kell „hungarizálni” az „eljudaizálódásával szemben”.
Rétvári Bence ugyanakkor a Facebookon közzétett posztjában úgy fogalmazott:
„Kornis Gyula szobrának hétfői felavatása
után balliberális oldalról történelemhamisító
nyilatkozatok jelentek meg, melyben az antiszemitizmus bélyegét akarják rásütni a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökére, …” Az államtitkár szerint: „Az alaptalan
vádakat történelmi tények cáfolják.” Kornis
nemhogy nem volt náci szimpatizáns, de
éppen a Gestapo börtönözte be, fellépett
az antiszemita diákmozgalmakkal szemben, és kiállt az általa becsült zsidó emberek mellett.

Antiszemita, rasszista kijelentései után most
is újraindul Kecel polgármestere
Forrás: hvg.hu
2019. szeptember 6. „A zsidók tartják kézben az országot, de a cigány gyerekeknek is
kijár a pofon” – mondta 2014-ben Kecel polgármestere, Haszilló Ferenc. Akkor a Fidesz távozásra szólította fel, végül mégsem
zárták ki, a Fidesz jelöltjeként indul újra,
hogy vezesse a Bács-Kiskun megyei várost.
Akkor a Magyar Narancs oldalán közzétett felvételek szerint a városvezető többek
között azt is mondta, hogy vissza kéne állítani a halálbüntetést, vagy hogy „az Orbán
sem tud mit tenni, nem tud többet tenni, mert
ott is megvannak ugyanazok a zsidók. Aki
párttag volt, nem lehetne benn a parlamentben”. Akkori közleményében a Fidesz kezdeményezte Haszilló kizárását.
A hvg.hu arról írt, a Nemzeti Választási Iroda adatlapja szerint Haszilló idén
is indul a polgármesteri tisztségért, már
nyilvántartásba is vették, a Fidesz–KDNP
jelöltjeként. A lap kérdésére azt mondta,
hogy a felsőbb vezetés mégsem zárta ki a
pártból. Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke
ugyanakkor hozzátette: „Haszilló Ferenc
(…) rendezte a viszonyát a cigány kisebbséggel, olyannyira, hogy rendszeres vendége a
helyi cigány közösség különböző rendezvényeinek. Haszilló Ferenc a korábban felfüggesztett Fidesz tagságát helyreállította és a Fidesz
jelöltje Kecel város polgármesteri pozíciójára.
A Fidesz nem tűr meg semmiféle rasszizmust
a sorai között, ha valaki ezen a területen hibázik, félreérthetően fogalmaz, elnézést kell kérnie és cselekedeteivel kell bizonyítania, hogy
egyet ért a Fidesz bármi fajta rasszizmust elutasító értékválasztásával és politikájával.”
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Mégis indul a választásokon a holokauszttagadó Kulcsár Gergely
Forrás: 24.hu
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2019. szeptember 10. Augusztus havi jelentésünkben számoltunk be róla, hogy elindul az őszi önkormányzati választáson az
antiszemita megnyilvánulásairól ismertté
vált Kulcsár Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője, és jelenleg is a regionális
igazgatója. Akkor egy LMP-Jobbik-Momentum összefogás eredményeként indult
volna, ám a sajtóvisszhang után visszalépett.
A holokausztot „kamukausztnak” nevező, a vészkorszak áldozatainak emlékére
állított Duna-parti emlékműbe, a zsidók
Dunába lövését szimbolizáló cipőkbe beleköpő, párttársainak horogkereszttel
boldog új évet kívánó Kulcsár a Jobbik
Hajdú-Bihar megyei listájának második
helyére került, így nagy az esélye annak,
hogy az önkormányzati választásokat követően bekerül a megyei közgyűlésbe.
De nem csak Kulcsár, hanem egy másik antiszemita jobbikos is közös ellenzéki
színekben indul a választásokon. Balogh
Gábort Budapest IV. kerületének települési kompenzációs listáján indítják a pártok. Balogh Gáborhoz köthető az a mondat
még 2013-ban, amit a volt jobbikos Szegedi
Csanádnak írt, aki zsidóságára való tekintettel kilépett a szélsőjobboldali pártból.
Mint írta Balogh, „nem vagy (Csanád) más,
mint egy zsidó tolvaj, aki lebukott és most antiszemitizmust kiált. És ezzel visszaigazolsz
minden létező előítéletet a sajátjaidról.”
Felálltak az új irodalomtanterven dolgozó
szakértők Takaró Mihály miatt
Forrás: 24.hu
2019. szeptember 25. Otthagyta az új
Nemzeti alaptanterv (NAT) előkészítésével
megbízott kutatócsoportot a magyar nyelv
és irodalom tantárgyon dolgozó valamen�nyi szakértő, összesen hat fő – értesült a
Magyar Narancs több forrásból. A szakemberek feladata volt az irodalom- és nyelvtantanterv kidolgozása az 5. évfolyamtól
a 12.-ig. Szerződésük június 30-án lejárt,

és bár a projektvezetés felajánlotta nekik a hosszabbítást, egységesen a távozás
mellett döntöttek. Az ok Takaró Mihály
szélsőjobboldali irodalomtörténész megjelenése a tantervkészítésben. (...) Takaró
Mihálynak az új NAT körüli felbukkanásáról Alapítványunk is beszámolt korábbi
jelentésünkben.
Mint ismert, Takaró számos kisebb-nagyobb botrányt keltett a szélsőjobboldali,
antiszemita szerzőket magasztaló vagy az
általa nem elég magyarnak tartott írókat
gyalázó kijelentéseivel. Legutóbb idén
nyáron, a komáromi Jókai Mór Nyári
Egyetemen felvidéki magyar pedagógusok
előtt értekezett arról, hogy Esterházy Péter
kultúraromboló, ezért nem kell tanítani.
Korábban megkérdőjelezte Kertész Imre
magyarságát, Spiró György emberi mivoltát, és azt is kifejtette, hogy Petri György
valószínűleg a pokolra került. (...)
Takaró nyilvánosan is hangoztatott koncepciójának központi tétele, hogy a kommunista időszak elhazudta és a perifériára
szorította a századelő és a két világháború
közötti évek nemzeti-konzervatív szerzőit,
miközben a nyugatosokat indokolatlanul
preferálta. „Takaró Mihály célja a kánon erőszakos átírása, nagyon rosszat tenne az irodalomtanításnak, ha ez a felfogás érvényesülne a
tantervben” – véli Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke. Szerinte
Takaró csúsztat is, a Nyugat jelentősége
ellen például azzal érvel, hogy a folyóirat
csak 900 példányban jelent meg, holott a
példányszámnál fontosabb mérce a lap korabeli tekintélye és az, hogy kik írtak bele.

A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍT VÁNY
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN
KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI
Szeptember hónapban nem kezdeményezett a TEV új jogi eljárást, illetve korábbi
ügyeiben sem történt előrelépés.
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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
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Dátum

Esemény

Kategória

Köves Slomó: Az ellenzéki pártok végtelenül
felelôtlenek

Közösségi hírek

Szobrot állítottak Kornis Gyulának – a
szoboravatáson az EMMI parlamenti államtitkára
is részt vett

Egyéb hírek

1.

szeptember 2.

2.

szeptember 3.

3.

szeptember 6.

Antiszemita, rasszista kijelentései után most is
újraindul Kecel polgármestere

Egyéb hírek

4.

szeptember 10.

Mégis indul a választásokon a holokauszttagadó
Kulcsár Gergely

Egyéb hírek

5.

szeptember 11.

Botlatóköveket helyeztek el Magyarországon

Közösségi hírek

6.

szeptember 18.

Botlatóköveket rongáltak meg

Antiszemita gyűlöletcselekmények
– Rongálás

7.

szeptember 19.

Dávid-csillagot és akasztófát rajzoltak egy ellenzéki Antiszemita gyűlöletcselekmények
politikus plakátjára
– Rongálás

8.

szeptember 22.

Zsidózva dobták ki Gulyás Mártont egy
krumpliosztásról

Antiszemita gyűlöletcselekmények
– Gyűlöletbeszéd

9.

szeptember 23.

Horogkeresztet rajzoltak egy szombathelyi
választási plakátra

Antiszemita gyűlöletcselekmények
– Rongálás

10.

szeptember 23.

Tóratekercseket avatott az EMIH és kormányszintû
elismerést jelentettek be

Közösségi hírek

11.

szeptember 25.

Antiszemita, rasszista kijelentéseket tett a Magyar
Solymász Egyesület elnöke

Antiszemita gyűlöletcselekmények
– Gyűlöletbeszéd

12.

szeptember 25.

Felálltak az új irodalomtanterven dolgozó szakértôk
Egyéb hírek
Takaró Mihály miatt
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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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