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Az antiszemitizmus elleni küzdelem jelentôs része az antiszemita incidensek
elôfordulásának nyomon követése. A Tett
és Védelem Liga egyik célja, hogy a társadalom szélesebb köreiben felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra. Ennek elsôdleges eszköze a közéletben elôforduló
gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos
folyamatos és szakmailag megalapozott monitoringtevékenység. Az antiszemita incidensekre és egyéb gyûlöletcselekményekre
vonatkozó információk gyûjtése és elemzése hiányában sem a zsidó közösségek, sem
az egyének számára nem lehet valós védelmet biztosítani. Az adatgyûjtés eredményét
a Tett és Védelem Liga – Magyarországon
együttmûködésben a Tett és Védelem Alapítvánnyal – havi rendszerességgel közzéteszi havi jelentések formájában, az egyes
országokra/régiókra vonatkozó megállapítások összefoglalóját pedig féléves és éves

jelentésben publikálja.
A jelentések kétféle cselekménnyel foglalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekményekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel.
A jelentések mindkét cselekményt összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ nevezik.
Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények
és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmények közötti fô különbség az antiszemita
motiváció megléte. Az egyes országok eltérô
törvényei és jogszabályi alkalmazásai következtében változó, hogy a büntetôjog szerint
mely antiszemita incidensek számítanak
bûncselekménynek. Elôfordulnak olyan
gyûlölet motiválta cselekmények is, amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget,
mégsem tekinthetôek bûncselekménynek,
például a szólásszabadság égisze alatt. Az
általános áttekintés megszerzése és az idôbeli változások vizsgálata érdekében a Tett
és Védelem Liga szerint mindkét típusú cse-
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lekmény dokumentálására szükség van.
A minél szélesebb körû monitorozás érdekében a Tett és Védelem Liga többféle
forrást alkalmaz. Az események regisztrálásán kívül, az egyes incidensek különbözô
jellemzôit is számba vesszük. A dokumentálás során rögzítjük a cselekmények helyszínére, elkövetôjére (amennyiben ismert),

célpontjára és (esetleges) következményeire vonatkozó adatokat, valamint
megkülönböztetjük egymástól az eltérô
cselekménytípusokat.
Ebben a féléves jelentésben a 2020. januártól júniusig terjedô idôszak monitoringtevékenységének eredményeit foglaljuk
össze.
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2020. év elsô 6 hónapjában a Tett és
Védelem Alapítvány összesen 16 antiszemita gyûlöletcselekményt detektált. Ezek
közül 4 esetben rongálást, 11 esetben

16
1

DISZKRIMINÁCIÓ

4

RONGÁLÁS

gyûlöletbeszédet, illetve 1 esetben diszkriminációt azonosítottunk. Támadás és fenyegetés ez év elsô felében nem történt.

ÖSSZES MONITOROZOTT
ANTISZEMITA
GYŰLŐLETCSELEKMENY

11

GYŰLŐLETBESZÉD

Öt éves távlatban összehasonlítva ez minimális csökkenést mutat: 2019-ben 18,
2018-ban és 2017-ben 19, 2016-ban 23,
2015-ben 26 eseményrôl adtunk hírt. A tavalyi, 2019-es féléves adatokkal összevetve a
rongálások száma növekedett, a gyûlöletbeszédek száma viszont csökkent. A korábbi
éveket tekintve, 2019-ben a 18 esetbôl 1-1
rongálás és fenyegetés történt, illetve 16
gyûlöletbeszéd; 2018-ban a 19 eseménybôl 1 támadás, 6 rongálás és 12 gyûlöletbeszéd volt; 2017-ben szintén 19 eseményt
azonosítottunk, melybôl 5 rongálás, 14

gyûlöletbeszéd történt. 2016-ban 23 eseményrôl adtunk hírt, melyek közül 8
esetben rongálásról, 1 esetben fenyegetésrôl és 14 esetben gyûlöletbeszédrôl
számoltunk be. 2015-ben a januártól júniusig terjedô idôszakban 26 eseményt
azonosítottunk. Összességében elmondható, hogy Magyarországon a vezetô
antiszemita cselekmény továbbra is a
gyûlöletbeszéd. A rongálások száma ingadozó, a legsúlyosabb támadás és a
legcsekélyebb
súlyú
diszkrimináció
elenyészô.

2015 26
2016 23
2017 19
2018 19
2019 18
2020 16
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A havi eloszlás alapján kiemelkedô hónap
ebben a félévben nem volt. Április hónap
kivételével minden hónapban történt valamilyen antiszemita cselekmény. Bár a 2020.
évben fontos megjegyezni a COVID-19
pandémiát, melynek elsô idôszakában a
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JANUÁR 4
FEBRUÁR 4
MÁRCIUS 3
ÁPRILIS 0
MÁJUS 2
JÚNIUS 3

hírek a vírussal kapcsolatosak voltak – elôkerültek ugyan összeesküvés-elméletekre
reagáló hírek, események, de ez az idôszak
viszonylag nyugodt volt. Ugyanakkor fontos
látni azt is, hogy a 2019. évben is eseménymentes volt az április hónap.

Az események többségével kapcsolatban
elmondható, hogy azok spontán cselekmények voltak. Néhányuk – például a rongálás
kategóriájába tartozó falfirkák – feltételeznek valamiféle elôkészületet.
A További gyûlöletcselekményekbe 7
esemény került. Ezek között olyan esetek
vannak, amikor nem ismert az elkövetés
pontos helye, vagy ideje, illetve az elkövetô
kiléte. Azon esetek is ebbe a kategóriába
tartoznak, amelyeknél nem volt egyértelmû az antiszemita szándék. Ez a számadat
nagyságrendileg megegyezik az elmúlt évek
adataival.
További gyûlöletcselekmények: 2020: 7; 2019:
9; 2018: 8; 2017: 7, 2016: 6
2020 elsô félévében egy új eljárást indítottunk közösség elleni uszítás bûncselekménye miatt – melyet egy szélsôjobboldali

párt elnökének, Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján mondott
beszédében elhangzottak alapoztak meg.
Egy 2015-ben indult eljárásunkat, ami egy a
nemzeti szocialista rendszer bûne nyilvános
tagadása bûntettének megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen folytatott eljárás volt – elévülés miatt – a rendôrség megszüntette. Ítéletet is hoztak egy korábban
kezdeményezett büntetôeljárásunkban –
amikor egy rabbi fejérôl verték le a kipáját.
Ebben az ügyben az ügyészség is fellebbezett – mivel álláspontjukkal ellentétes volt
az ítélet, melyben nem látták megvalósulni
a riadalmat, melyet az agresszor viselkedése
okozott – így az ítélet nem jogerôs. Ezeken
kívül az Egyenlô Bánásmód hatósághoz fordult még Alapítványunk egy antiszemita kijelentéseket megfogalmazó ügyeletes orvos
kapcsán. Ezen eljárás még folyamatban van,
utólag az orvos nem ismerte el antiszemita
kijelentéseit és diszkriminatív viselkedését.
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ANTISZEMITA GYÛLÖLET CSELEKMÉNYEK
– 2020. JANUÁR-JÚNIUS
A Tett és Védelem Alapítvány 2020. I. félévében 16 antiszemita gyûlöletcselekményt
detektált, melyek a rongálás, a gyûlöletbeszéd és a diszkrimináció kategóriájába
tartoztak. Támadás és fenyegetés ez év elsô
felében nem történt.
Alább az antiszemita cselekmények ismertetése olvasható.

RONGÁLÁS
Horogkeresztet festettek a Budai Önkéntes
Ezred emlékmûvére
Forrás: nepszava.hu, merce.hu,
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forrás: nepszava.hu

forrás: nepszava.hu

2020. február 7. A Népszava számolt be
róla elôször, hogy az
1967-ben felállított II.
világháborús antifasiszta
emlékmûvet, ami a Vérmezôn található horogkereszttel gyalázták meg.
A náci jelképet a szobor
alatti, magyarázó szöveget tartalmazó márványtáblára fújták. A magyar antifasiszta katonai ellenállás legnagyobb alakulata 1945.
februárjában alakult, a fasizmus ellen a
Vörös Hadsereg oldalán harcolni kész magyar katonákból. A fôváros felszabadításáért a nácik ellen folytatott harcokban 2500an vettek részt és közülük 600 fô vesztette
életét. A honvédelmi tárca a rendszerváltás
óta (is) minden év februárjában koszorúzást
rendez az emlékmûnél, függetlenül attól,
hogy jobb- vagy baloldali kormány van hatalmon.
A tiltott önkényuralmi jelképet Vajnai
Attila fedezte fel,
aki azt is észrevette, hogy a horogkereszt egyik
szára
hiányzik,
mert valószínûleg
meg zava rhat t á k
a tettest. Vajnai
azonnal értesítette az I. kerületi polgármestert és feljelentést tett a rendôrségen, utóbbiak gyorsan a
helyszínre is érkeztek. (Az emlékmûvet nem

elôször rongálták meg, pl. 2008-ban ’HAZAÁRULÓK!’ felirattal.).
Valószínû, hogy nem véletlen a szoborgyalázás idôpontja, mert február 8-án
rendezik meg a magyarországi szélsôjobboldal egyik legnagyobb éves eseményét,
a Becsület Napját és az ehhez kapcsolódó
Kitörés Emléktúrát.
Horogkereszteket firkált
Kozármislenyben
Forrás: bama.hu, police.hu

egy

fiatal

2020. február 23. Baranya megyében fogtak el a rendôrök egy garázda fiatalt, aki
több autót megrongált. A rendôrségre február 22-én, szombaton reggel érkezett bejelentés arról, hogy Kozármislenyben több
autót megrongáltak. A rendôrök a helyszínen megállapították, hogy letörték hét gépkocsi visszapillantó tükrét, továbbá összefirkálták festékszóróval az egyik buszmegálló
falát és kerékpártárolóját, valamint egy ház
falára és egy garázs ajtajára horogkeresztet
festettek. A rendôrök beazonosították, és
még aznap este elfogták a bûncselekmények
elkövetésével gyanúsítható 18 éves helyi fiatalt. Elôállították a rendôrkapitányságra,
majd kihallgatták gyanúsítottként, amely
során beismerte tettét. Ellene garázdaság,
rongálás és önkényuralmi jelkép használata
miatt nyomoz a Pécsi Rendôrkapitányság.
Horogkeresztet rajzoltak egy budapesti zsidó
gimnázium plakátjára
Forrás: tev.hu, neokohn.hu, zsido.com,
akibic.hu
2020. június 9-10. Bejelentés érkezett
Alapítványunkhoz
mely
szerint a XIII. kerület Hegedûs Gyula és Radnóti
Miklós utca sarkán található reklámtáblán, a Maimonidész Angol-Magyar
Kéttannyelvû Zsidó Gimnáziumot hirdetô plakátra
horogkeresztet rajzoltak.
Alapítványunk jelezte a
rongálást mind a plakáttulajdonos, mind

forrás: tev.hu

pedig a hirdetô felé, és feljelentést tett tiltott önkényuralmi jelkép használata bûncselekmény ügyében az illetékes nyomozóhatóságnál.
Hatalmas horogkereszt Debrecenben
Forrás: tev.hu

forrás: tev.hu

2020. június 19. Alapítványunk forró
drótjára érkezett bejelentés arról, hogy
a Debrecen, Rákóczi
u. 41. szám alatti kerítésre ismeretlenek
hatalmas
horogkeresztet festettek. A
képek tanúsága szerint, talán próbálták eltüntetni, de ez csak részben sikerült.
Alapítványunk feljelentést tett a rendôrségen XX. századi totalitárius rendszerek jelképének (önkényuralmi jelkép) használata
bûncselekmény tárgyában, valamint jelezte
a debreceni önkormányzat felé, hogy gondoskodjanak a tiltott önkényuralmi jelkép
eltüntetésérôl.

GYŰLÖLETBESZÉD
Antiszemita firkálás egy budapesti villamosmegállóban
Forrás: Tett és Védelem

forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2020. január 17. Bejelentés érkezett Alapítványunkhoz, hogy a budapesti Fôvám tér egyik
villamosmegállójában antiszemita feliratot festettek egy üresen álló plakáthelyre. Az ismeretlenek a
„BUZERÁNS FASSZOPÓ
ZSIDÓ MOMENTUM” feliratot írták fekete filccel az
üvegfelületre.
A bejelentés után Alapítványunk
önkéntesei
eltávolították a feliratot.

Náci propagandát terjesztett a pécsi KDNP a
Facebook-oldalán
Forrás: szabadpecs.hu
2020. január 28. A Szabad Pécs írta meg,
hogy a KDNP
pécs-ba ra nya i
szervezetének Fac e b o o k- o l d a l á n
posztoltak
egy
képet, mely eredetileg a náci propagandát hivatott
terjeszteni.
Az
forrás: szabadpecs.hu /Facebook.com
alábbi képen látható, mirôl is van szó:
Mint a cikkben is írták: az eredeti képet
– amirôl eltávolították az SS jelzést – az interneten fellelhetô legtöbb forrás Harald
Damslethnek tulajdonítja. A német származású, de norvég illusztrátor leginkább a náci
propagandaplakátjairól ismert és norvég,
angol és magyar nyelvû Wikipédia oldala is
van. A családját védelmezô, fehér férfi a náci
szimbolika egyik archetípusa, amire magvas üzeneteiket a gót ábécére emlékeztetô
betûtípussal szokták rátenni a náci ideológiát valló személyek. Az eredeti poszthoz az
alaptörvény egyik1 sokat vitatott, kritikusai
szerint kirekesztô részét is idézik. A képen
egy gót betûs szöveg azt hirdeti: „A férfi a
család védelmezôje. A nô a család szíve. A gyerekek a család jövôje. Férfi és nô, egy szövetség,
ahogy azt a természet szándékolta.”
A Szabad Pécs hozzátette, elképzelhetô
hogy az oldal kezelôi nem tudták beazonosítani a kép forrását, stílusjegyeit, de kiemelték, hogy az idôzítés sem szerencsés, amely
a holokauszt emléknap utáni nap volt – illetve ezzel kapcsolatban posztolt is a helyi
KDNP.
Ugyanakkor, mivel az oldal kezelôje a cikk
megjelenése után nem sokkal, mindenféle
magyarázat nélkül, egyszerûen törölte a
posztot, könnyen lehet, hogy mégis ismert
volt az eredete.

1 Magyarország Alaptörvénye: L) cikk (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának
alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
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„Magyarország egy New Yorkban bejegyzett
izraeli cég”
Forrás: index.hu; youtube.com
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2020. január 29. Antiszemita összeesküvés-elmélet és egy ismert szélsôséges
személy bukkant fel egy gyereküket anyakönyveztetni nem hajlandó dusnoki pár
körül – amirôl a magyarországi sajtó sokat
cikkezett.
Mint ismert, a gyámhatóság a rendôrség
segítségével kiemelt egy négy hónapos gyereket egy fiatal pártól a Bács-Kiskun megyei
Dusnokon. Az eljárásra azért volt szükség,
mert a szülôk nem voltak hajlandóak anyakönyveztetni az újszülöttet, aki a kötelezô
oltásokat sem kapta meg, illetve megtagadták a hatóságokkal való együttmûködést.
A család körüli támogatói csoport a
MAG-mozgalom tagjaiból és kapcsolódó
radikálisokból áll. A MAG a Mintaként Alkalmazott Gondviselés rövidítése. Ez egy
laza hálózat, mely az önfenntartó gazdálkodásra, kisközösség-építésre, társadalomból
való részleges kivonulás lehetôségeinek keresésére és egy nemzeti színezetû spirituális
irányzatra épül. A MAG-on belül azonban
radikálisabb, az államot el nem ismerô nézetek is megjelentek. Eszerint az anyakönyvezéssel valójában mindenki egy regisztrációs számot kap, személyében egy külföldi
cég tulajdonává válik. Magyarország amúgy
nem is létezik, szuverenitását elvesztette és
most már nem más, mint egy New Yorkban
bejegyzett izraeli cég. A gyerekek pedig ennek a cégnek a rabszolgái lesznek, amennyiben anyakönyveztetik ôket.
A cikk feltárja, hogy a család körül megjelent Posta Imre, a szélsôséges antiszemitizmusáról ismert személy is. A katonai
múlttal rendelkezô Posta korábban a Köztársasági ôrezred pszichológusa volt. Most
Posta és követôi felsorakoztak a dusnoki
pár gyermekének visszaszerzése érdekében,
akit szerintük „nemzetközi fegyveres gyermekrablás” keretében vettek el szüleitôl.
Posta videókban rögzítette2 is a gyermek
visszaszerzésére tett erôfeszítéseit, amely-

2 https://www.youtube.com/watch?v=t32E3ptlTqg

ben olyan antiszemita kijelentések és fenyegetések is elhangoztak, mint: „Meg kell
mutatni ezeknek a köcsög rendôröknek, hogy
bármikor a f *szukra lehet lépni. Természetesen ez üzenet a parlamenti zsinagógának meg
az összes többi csôcseléknek is, amit Judapesten
mûvelnek.”
Posta Imrének saját blogja is van,
"postaimre.mag yarnemzet ikormany.com"
címen, melyen különféle összeesküvés elméletekrôl ír és értekezik napi szinten,
antiszemita kijelentésektôl sem mentesen
– ilyen jelzôkkel, mint: „zsidó szabadkômûves
összeesküvôk”.
Fenyegetés és zsidózás a Liszt Ferenc repülôtéren
Forrás: 24.hu
2020. február 2. A 24. hu online hírportál
tette közzé azt az
elôzô nap a YouTube-ra feltöltött
videót, amin egy
a repülôtéren szolgálatot
teljesítô
biztonsági ôr és
egy taxisofôr vitája, hangos szóváltása zajlik. A rövid
videóban, amit a taxis vett fel, az elôzményekrôl nem tudunk meg semmit, de azt
igen, hogy ez után a biztonsági ôr elôször
kineveti, majd a videózás miatt megfenyegeti és végül lezsidózza a taxist.
„Ötezer mínusz! Hogy fogsz így aludni te
zsidó? – kiabálja neki, amit a taxisofôr kikér magának: „Ne zsidózzon!”- mondja neki
többször is.
A hírportál megkérdezte az esetrôl a repteret üzemeltetô Budapest Airportot. A cég
azt válaszolta, hogy az ügy következménye az
lett, hogy a velük szerzôdésben álló biztonsági cég áthelyezte az erôszakos biztonsági
ôrt a repülôtérrôl egy másik munkahelyre.
A Budapest Airport szerint a veszekedést
az robbantotta ki, hogy a taxisofôr olyan
helyen „vadászott” az utasokra a repülôtér
területén, ahol neki nem lett volna szabad.

forrás: 24.hu / youtube.com

A Becsület Napja Budapesten
Forrás: merce.hu, akibic.hu, nepszava.hu, atv.hu, neokohn.hu, 168ora.hu,
magyarnarancs.hu, azonnali.hu

forrás: 168ora.hu

2020. február 1-3., 5., 7., 8-10. A Mérce.hu
számolt be arról, hogy az idén a rendôrség
elôzetesen két szélsôjobboldali rendezvényt
tiltott be, amit február 8-ára szerveztek a
budai Kapisztrán térre. Az egyik rendezvény egy vonulás lett volna a Clark Ádám
térrôl a Kapisztrán térre. (Az elsô ilyen
becsület napi felvonulást a késôbbi rendôrgyilkos Gyôrkös István vezette hungarista
Magyar Nemzeti Arcvonal rendezte meg
1997. február 11-én.) A gyûlést bejelentô
szervezôk a Kapisztrán szobor elôtt szerettek volna kegyeleti megemlékezést tartani
a II. Világháború folyamán, 1945. február
11-én este kezdôdött, a szovjet csapatok által körülzárt Budai Várból kitörô német és
magyar katonai alakulatok emlékére. A Becsület vagy Kitörés Napja a magyarországi
szélsôjobboldal egyik legnagyobb éves eseménye.
A betiltás indoklásában a Budapesti
Rendôr-fôkapitányság Ungváry Krisztián
egy évvel ezelôtti, a Kibic-hun megjelent írására hivatkozott. Ebben a történész azt írta,
hogy a kitörésben részt vevô magyar katonák nem hôsök, mert nem Európát védték,
hanem a náci Németország agóniáját hos�szabbították meg, tekintve, hogy a kitörés
napján a nyugati front
már a Rajnánál húzódott.
A rendôrség megállapította: a megemlékezések szélsôséges
csoportokhoz kötôdnek és egyértelmûen összefüggésbe hozhatók az úgynevezett becsület napjával. A
rendezvényen elhangzó beszédek és zenék,
a résztvevôk megjelenése alkalmasak arra,
hogy a külsô szemlélôben félelmet és riadalmat keltsenek. A rendezvény megtartása a
demokrácia lényegéhez tartozó közrend és

köznyugalom jelentôs mértékű támadásával
is együtt járhat, amellyel szemben azonban
a nemzetközi szerzôdések az állam részére
korlátozást, tiltást tesznek lehetôvé.
Volt még egy harmadik bejelentés is
erre a napra gyûlés
megtartására a Városmajorban, amit
a rendôrség elsô
körben szintén betiltott. Ezt a tiltást
viszont, fellebbezés
után a Fôvárosi Törvényszék bonyolult
jogi indoklással hatályon kívül helyezte.
Közben három budai önkormányzat, az I.,
a II. és a XII. kerületi tiltakozott a „becsület
napja” ellen, közösen határolódtak el a szélsôségesek által meghirdetett eseménytôl.
A Budavári Önkormányzat lefoglalta a
Kapisztrán teret, hogy ne tudjon onnan
indulni a szélsôjobboldali szellemiségû Kitörés emléktúra. Ugyanakkor bejelentették
azt is, hogy a három kerületi önkormányzat
közös szabadtéri kiállítással emlékezik meg
Budapest 1944-es ostromáról.
2017 és 2019 után harmadszor volt úgynevezett
becsület
napi
megemlékezés
helyszíne a budai Városmajor. A szélsôjobbos-neonáci-hungarista
rendezvényt, amelyen
körülbelül
ötszázan
vettek részt, a Légió
Hungária és a Hungarian Hammerskins szervezte, de az eseményen megjelentek a Betyársereg, a Magyar
Önvédelmi Mozgalom és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai is. Külföldi szélsôjobboldali szervezetek is képviseltették magukat a demonstráción: csehek,
franciák, bolgárok, oroszok és németek. Az
I. (és II.) Világháborús emlékmûnél tartott
egyik beszédet is egy német, Matthias Deyda, a Die Rechte nevû neonáci csoport képviselôje tartotta.
Õ többek között arra hívta fel a figyelmet,

forrás: magyarnarancs.hu
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forrás: neokohn.hu

forrás: magyarnarancs.hu

hogy az ellenségnek nem Müller a családneve, hanem Rotschild, Goldman és Sachs.
Beszédének végén a „legnagyobb német
államférfitôl” idézett: „(Es) genügt nicht die
blosse Ablegung des Bekenntnisses: Ich glaube, sondern der Schwur: Ich kämpfe!”(Adolf
Hitler). „Nem elég, ha pusztán tudatosítunk
valamit magunkban. Úgy gondolom, meg is
kell esküdnünk rá. Harcolj!” A tüntetés befejezéseként a résztvevôk megkoszorúzták a
kitörésben elhunytaknak erre az alkalomra
felállított ideiglenes emlékmûvét, egy vaskeresztes fakeresztre rakott rohamsisakot.
A neonáci tüntetés ellen mintegy ötszáz
antifasiszta tüntetett folyamatosan, a két
csoportot vaskordon és rendôrsorfal választotta el egymástól.
A „becsület napi” eseményen megjelent
Kardos Péter holokauszttúlélô rabbi is.
A kérdésre, hogy
miért jött ki, azt
válaszolta, hogy a
nagymamája holttestét itt találták
meg a Városmajorban, akit a nyilasok
végezték ki sok-sok
társával együtt 1945
elején. Most pedig
– mondta -- „ezek
masíroznak itt. Látni akartam ôket!”.
Volt még aznap egy teljesítménytúra is,
a szellemiségében a „becsület napjához”
kötôdô Kitörés Emléktúra, amirôl helyszíni
tudósítással számolt be az Azonnali.hu. „Remek hangulatú és jól szervezett túra” -- írta a
túrázó tudósító. A túra tematikus ellenôrzô pontjain az SS halálfejes brigádjának
egyenruhájába öltözött úriemberrel, német
katonaindulóval, a német himnusz überalles-verziójával, SS-egyenruhás próbababával, a Hárs-hegyen náci lobogóval és a Virágos-nyereg nél
horogkeresztes
Adolf Hitlerportréval.
Szóval soksok
tiltott
önkény uralmi
jelképpel a ha-

gyományôrzés(?) jegyében. (A hagyomány
ôseink kulturális öröksége. A hagyományok az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik.)
Horthysta megemlékezés volt Budapesten
Forrás: 168ora.hu, nepszava.hu, neokohn.
hu, akibic.hu
2020. március 1. Vasárnap délután közös megemlékezést tartott Horthy Miklós
kormányzóvá választásának 100. évfordulójáról a Mi Hazánk Mozgalom és több más
szélsôjobboldali szervezet, a Horthy Miklós
Társaság, a Trianon Társaság, a Független
Kisgazdapárt, a MIÉP, a Betyársereg, a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom,
a Nemzeti Jogvédô Szolgálat, valamint az
eseményen megjelentek a Délvidéki Magyar
Polgári Szövetség képviselôi is. A demonstrációt a Szent Gellért téren tartották, amin
körülbelül 200 ember vett részt. A tömegben nagy-magyarországos-, Horthy-sálas és
zászlós embereket, valamint régi gárdista
egyenruhásokat is lehetett látni. A téren
ideiglenesen felállítottak egy bronzból
készült Horthy-mellszobrot. Az ünneplôket Novák Elôd, a Mi Hazánk alelnöke köszöntötte, aki beszédében elmondta, hogy
pártja már sokadjára kezdeményezi, hogy
legyen lovas szobra Horthynak a Szent Gellért téren és az egykori kormányzó kapjon
Budapesttôl posztumusz díszpolgári címet.
A szélsôjobboldaliak ellen, innen száz méterre, de rendôrsorfallal elválasztva ötven-hatvan antifasiszta tüntetett.
Ezek után a tömeg a Parlament elé vonult.
A menetet három
fehér és egy jóval
kisebb barna lovon
ülô hagyományôrzô
lovas
vezette
a
Parlament
irányába. Itt, a
Nemzeti Vértanúk
Emlékmûve elôtt
elôször
Hegedûs
Lóránt, a Horthy Miklós Társaság elnöke
tartott beszédet a néhány száz fôs budai
tömegbôl csaknem ezer emberre dagadó

forrás: nepszava.hu

forrás: MTI/Mohai Balázs

hallgatóságnak. Szerinte meg kell történnie
Horthy
Miklós
társadalompolitikai
rehabilitációjának, le kell mosni róla
a Hitler-csatlós, fasiszta, nacionalista
bélyeget.
Utána Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke következett,
aki beszédében
úgy fogalmazott:
történelmet hamisít az, aki Horthyt támadja. „Az
elmúlt napokban,
hetekben folyamatosan arról kellett
magyarázkodunk,
(…) illetve beszélnünk, hogy most akkor Horthy felelôs-e a zsidóság kiirtásáért. Bár ugye
felmerül a kérdés, hogy ugye akik ezt kérdezik tôlünk, ôk akkor hogyan lehetnek túlélôk?”
-- ezzel a felvezetéssel fordult rá a zsidóság
kérdôre vonására Toroczkai László. Majd
azt mondta, hogy „még mindig késik annak a
zsidó szembenézésnek az ideje”, amikor a zsidó hitközségi vezetôk elkezdenének arról
is beszélni, hogy ”…Magyarország tönkretevôi, a Tanácsköztársaság vezetôi vajon miért
voltak szinte kivétel nélkül zsidó származású
emberek?” Felszólított, hogy ”a zsidó vezetôk
akkor beszéljenek arról, hogy mi volt a felelôssége a Tanácsköztársaság zsidó származású
vezetôinek Magyarország kivéreztetésében, lefegyverzésében és tönkretételében!” Toroczkai
beszéde közben a Nádor utca felôl megérkeztek az ellentüntetôk, a párt elnöke rájuk
utalva és mutatva azt mondta, fontos látni,
„Magyarország testét belülrôl még mindig ilyen
féreg rágja.”
Antiszemita plakát jelent meg Budapesten –
a TEV eltávolította – a rendôrség nem nyomoz
Forrás: magyarnarancs.hu, tev.hu
2020. március 3., 6. . A durva antiszemita plakátot a Magyar
Narancs egyik munkatársa látta meg és fotózta le egy villamos
megállóban a József
körút és a Baross utca

forrás: magyarnarancs.hu

keresztezôdésében, a 32-esek tere mellett. A fekete-fehér plakát egy elektromos
biztosítóberendezésen volt, a készítôje és
elhelyezôje ismeretlen. A képen Harvey
Weinstein amerikai filmproducer látható
uszító antiszemita szöveg kíséretében. A
hollywoodi producer az Egyesült Államokban szexuális erôszakkal lett megvádolva és
idén februárban az esküdtszék bônösnek is
találta.
A plakát szövege egyértelmûen azt sugalmazza, hogy Weinstein zsidó származása
miatt követte el a bûncselekményeket a nem
zsidók kárára.
A Tett és Védelem Alapítvány munkatársai a helyszínre sietettek és azonnal eltávolították az antiszemita
plakátot.
Pár nap múlva ezen
eset kapcsán a Magyar
Narancs érdeklôdött a
rendôrségnél, hogyan áll
a nyomozás és a Budapesti
Rendôr-fôkapitányságtól
ezt a választ kapta az újság:
„Tájékoztatjuk, hogy az
Ön által hivatkozott plakát tartalmát a Budapesti
Rendôr-fôkapitányság
megvizsgálta és azzal kapcsolatosan hivatalból
üldözendô bûncselekmény gyanúja nem merült
fel.”
Antiszemita bekiabálások a Kazincbarcika
-- MTK futballmérkôzésen
Forrás: rangado.24.hu, origo.hu, mlsz.hu
2020. március 9-10. Március 8-án vasárnap délután játszották le Putnokon a
Kazincbarcika — MTK NB II-es labdarúgó-mérkôzést. A meccsen a jelentések szerint antiszemita és rasszista bekiabálások
hangzottak el a nézôtérrôl. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos Twitter-oldalán
hozta nyilvánosságra, hogy a történtek kapcsán fegyelmi eljárást indít.
Két nap múlva az MLSZ Fegyelmi Bizottsága (FEB) már meg is hozta a fegyelmi határozatát, amit a honlapján tett közzé:
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forrás: tev.hu

„A FEB a Kazincbarcika – MTK mérkôzéssel kapcsolatban a Kazincbarcikát szurkolóinak antiszemita, gyûlöletkeltô megnyilvánulásaiért 1.000.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére
kötelezi.”
Gyalázkodó antiszemita felirat a Fôvám téren
Forrás: Tett és Védelem

forrás: TEV
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2020. május 3-5. Bejelentés érkezett a
Tett és Védelem Alapítványhoz május harmadikán, mely szerint Budapesten a Fôvám téri villamosmegállóban Szabó
Tímeát - vélhetôen
a Párbeszéd Magyarországért párt
társelnökét, független országgyûlési
képviselôt - gyalázó
feliratot helyeztek
el.
A kiragasztott feliraton a következô
szöveg szerepelt:
„SZABÓ TÍMEA A LEGUNDORÍTÓBB ZSIDÓ KURVA”
Alapítványunk munkatársai a bejelentést követô napon a helyszínre érve már
nem találták a feliratot.
Újabb gyûlöletkeltô felirat Budapesten, ezúttal a Döbrentei téren
Forrás: Tett és Védelem
2020. május 30. A TEV forródrótján
(+36 1 510 0000) érkezett lakossági bejelentés alapján jutott tudomásunkra, hogy
egy fotón gyûlöletre uszító felirat látható
egy reklámtáblán.
Valószínûleg ezúttal is a
Párbeszéd Magyarországért
politikusa volt a célpont.
Az összefirkált reklámtábla a Döbrentei téren egy
villamosmegállóban
található. Erre írta rá valaki
a következô gyûlöletkeltô
szöveget:
„SZEBB VAGY MINT A
SZABÓ TÍMEA, MERT

forrás: tev.hu

AZ ZSIDÓNAK IS RONDA DÖG”
Alapítványunk azonnal felvette a kapcsolatot a reklámtáblát üzemeltetô fôvárosi
céggel, kérve a gyalázkodó szöveg eltüntetését. Amennyiben a tulajdonos 3 napon belül nem rendelkezik annak eltávolításáról,
úgy a TEV önkéntesei megtisztítják a reklámfelületet a gyalázkodó tartalomtól.
Feltételezésünk szerint a két antiszemita
felirat, a hónap eleji és a hónap végi készítôje valószínû, hogy ugyanaz a személy. Erre
a gyanúra, többek között a betûk formája,
az írás stílusa és a helyszín hasonlósága, a
villamosmegálló ad okot.
Zsidóellenes szövegû tábla egy pesti tüntetésen
Forrás: mandiner.hu, hvg.hu
2020. június 20. „Felszólalás a rasszizmus ellen” jelszóval tartottak tüntetést civilek Budapesten a Szabadság téri amerikai
nagykövetség elôtt. A demonstráció szervezôi szolidaritásukat fejezték ki a Black
Lives Matter mozgalom irányába, valamint
tüntetésükkel békés választ kívántak adni a
szélsôséges megnyilvánulásokra is.
A tüntetés elején a
Légió Hungária és a
Hatvannégy Vármegye szélsôjobboldali
szervezetek
tagjai
érkeztek a helyszínre és bekiabálásokkal zavarták meg az
elsô felszólalót, de
a készenléti rendôrség gyors beavatkozásának köszönhetôen
komolyabb inzultus
nem történt.
A szélsôjobboldali
ellentüntetôk egyikének a tábláján a
következô szöveg volt
olvasható:
LE
A
ZSIDÓ
RASSZIZMUSSAL FREE PALESTINE
Alapítványunk véleménye szerint ennek a
táblának a szövege túlmegy az elfogadható
Izrael-ellenes politikai közlésen, mert a hagyományos zsidóellenes sztereotípiák elôhívását szolgálja, mivel gyûlöletre uszít a zsidó
közösség ellen.

forrás: mandiner.hu

forrás: hvg.hu

DISZKRIMINÁCIÓ
Diszkriminatív eset egy orvosi rendelôben
Forrás: Tett és Védelem
2020. január 27. Bejelentés érkezett
Alapítványunkhoz
egy
diszkriminatív
esetrôl. A bejelentô elmondta, hogy még
2019. december 24-én felkereste az ügyeletes
orvosi szolgálatot tüszôs mandulagyulladás
tüneteivel. Az egészségügyi intézményben
az orvos - „Mit akar maga idióta?” - kérdéssel
fogadta ôt. Miután ő elôadta egészségi
panaszait, az orvos további sértésekkel illette
ôt, majd antiszemita fejtegetésbe kezdett:

„Maga nem jönne ide, ha megnézne Jézusról egy
filmet, bár azt úgysem értené, mivel ránézésre
is más vallású”. A vizsgálat befejezését
követôen még a gyógyszer felírásakor
az asszisztensnek, hangosan hozzátette:
„Na, adjunk ennek a baromnak valamit!”
Az eset után az asszisztens e-mailben
elnézést kért (az orvos nevében is) a bejelentôtôl, annak viselkedésével kapcsolatban, illetve leírta azt is, hogy a szükséges
intézkedéseket megteszi.
A bejelentô ezután fordult Alapítványunkhoz segítségért. A TEV jogsegélyi szolgáltatása keretében megtette a
szükséges lépéseket.
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K A P C S O L AT É S TÁ M O G ATÁ S
A Tett és Védelem Liga, mint európai szervezet helyi partnerekkel
együttműködésben végzi munkáját. Magyarországi partnere a Tett és
Védelem Alapítvány, amely zsidó szervezetek civil kezdeményezése és 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 lehetőségek bármelyikén fogad az Alapítvány:

FORRÓDRÓT (+36 1) 5 1 00 000

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

Tett és Védelem Alapítvány honlapján: www.tev.hu/forrodrot
és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tev-tett-es-vedelem-alapitvany
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