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VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ

A
Az antiszemitizmus elleni küzdelem je-

lentôs része az antiszemita incidensek 
elôfordulásának nyomon követése. A Tett 
és Védelem Liga egyik célja, hogy a tár-
sadalom szélesebb köreiben felhívja a fi-
gyelmet az antiszemitizmusra. Ennek el-
sôdleges eszköze a közéletben elôforduló 
gyûlölet-bûncselekményekkel kapcsolatos 
folyamatos és szakmailag megalapozott mo-
nitoringtevékenység. Az antiszemita inci-
densekre 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 havi rendszeresség-
gel közzéteszi havi jelentések formájában, 
az egyes országokra/régiókra vonatkozó 
megállapítások összefoglalóját pedig éves  
jelentésben publikálja. 

A jelentések kétféle cselekménnyel foglal-
koznak: antiszemita gyûlölet-bûncselekmé-
nyekkel és gyûlölet motiválta incidensekkel. 
A jelentések mindkét cselekményt összefog-
lalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ nevezik. 

Az antiszemita gyûlölet-bûncselekmények 
és az egyéb típusú gyûlölet-bûncselekmé-
nyek közötti fô különbség az antiszemita 
motiváció megléte. Az egyes országok eltérô 
törvényei és jogszabályi alkalmazásai követ-
keztében változó, hogy a büntetôjog szerint 
mely antiszemita incidensek számítanak 
bûncselekménynek. Elôfordulnak olyan 
gyûlölet motiválta cselekmények is, ame-
lyek ugyan felzaklatják a zsidó közösséget, 
mégsem tekinthetôek bûncselekménynek, 
például a szólásszabadság égisze alatt. Az 
általános áttekintés megszerzése és az idô-
beli változások vizsgálata érdekében a Tett 
és Védelem Liga szerint mindkét típusú cse-
lekmény dokumentálására szükség van.

A minél szélesebb körû monitorozás érde-
kében a Tett és Védelem Liga többféle for-
rást alkalmaz. Az események regisztrálásán 
kívül, az egyes incidensek különbözô jel-
lemzôit is számba vesszük. A dokumentálás 
során rögzítjük a cselekmények helyszínére, 
elkövetôjére (amennyiben ismert), célpont-
jára és (esetleges) következményeire vonat-
kozó adatokat, valamint megkülönböztetjük 
egymástól az eltérô cselekménytípusokat.

Ebben a hónapban Alapítványunk négy 
antiszemita gyûlöletcselekményt azonosí-
tott, melybõl egy eset a fenyegetés, három 
pedig a gyûlöletbeszéd kategóriájába tar-
tozott. Az elsõ eset egy antiszemita fenye-
getés volt az Instagramon. A gyûlöletbe-
széd kategóriájában az egyik esetben egy 
antiszemita képet osztottak meg a Face- 
bookon, a másik esetben szintén a Face- 
bookon „judapestezett” egy békési képvi-
selõ, a Mi Hazánk Mozgalom tagja, a harma-
dik esetben a YouTube-on uszított ugyan-
ennek a pártnak az elnöke Toroczkai László  
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1   Az EU alapjogi ügynöksége: „antiszemitizmus – az európai unióban 2008 és 2018 között rendelkezésre álló adatok áttekintése”
2 HTTPS://GLOBAL100.ADL.ORG

A TETT ÉS VÉDELEM LIGA

Az elmúlt évtizedben erôsödött az an-
tiszemitizmus Európában. Az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA)1 
felmérései és a Rágalmazásellenes Liga 
(ADL) Global 1002 tanulmányai jól mutat-
ják az antiszemitizmus széles spektrumát  
és idôbeli változásait.

Az antiszemita incidensek az események 
tartalmát, megnyilvánulási módját 
és elkövetôit tekintve meglehetôsen 
különböznek egymástól a monitorozott 
országokban. A modern antiszemitizmus 
leginkább az iszlamizmushoz és a szélsôséges 
jobb-, illetve baloldali csoportokhoz 
köthetô. Iszlamista megnyilvánulások 
leggyakrabban Nyugat-Európa azon 
országaiban fordulnak elô, ahol nagyobb 
számú muszlim lakosság él, míg Kelet- és 
Közép-Európában ritkaságnak számítanak. 
A szélsôbaloldali antiszemitizmus Nyugat-
Európában gyakran az anticionizmus álcája 
mögé bújik, és rendszerint a közel-keleti 

a magyarországi „zsidó mészárszék” (kóser 
vágóhíd) ellen.

A További gyûlöletcselekmények kategó-
riájába ebben a hónapban nem került hír. 
Ebbe a fejezetbe kerülnek azon hírek, ese-
mények melyek bár gyûlöletcselekmények, 
az idõpontjuk ismeretlen, vagy jelenték-

konfliktushoz köthetô. Kelet- és Közép-
Európában a jobboldal zsidókkal szembeni 
elôítéletességének van hagyománya, és nem 
csupán a fasizmushoz és a nácizmushoz 
köthetô, hanem idônként populista-
nacionalista csoportok köreiben is 
megjelenik. Az elmúlt évtizedben számos 
országban érezte magát egyre nagyobb 
veszélyben a zsidó közösség. A veszélyérzet 
nem csak a zsidók és zsidó intézmények 
ellen irányuló fizikai támadások terjedése 
miatt növekszik, hanem az egyre terjedô 
összeesküvés elméletek, a gyûlölet online 
megnyilvánulásai és az olyan politikai 
kampányok miatt is, amelyek be kívánják 
tiltani például a brit milá szertartást  
és a kóser étkezést.

Az antiszemitizmus elleni harc egyre sür-
getôbb probléma Európában. A Tett és Vé-
delem Liga azért jött létre, hogy felfedje a 
modernkori antiszemitizmus mozgatórugó-
it és hatékony védelmet biztosítson ellene. 

telenségük illetve az antiszemita szándék 
egyértelmûségének hiánya miatt nem képe-
zik részét a statisztikának. 

Alapítványunk ebben a hónapban új el-
járást nem kezdeményezett és a korábbi 
eljárásainkkal kapcsolatban sem történt  
elõrelépés. 
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3   Részletekért lásd a Módszertan fejezetet.
4   Levin és McDevitt 1999, 92-93; OSCE/ODIHR 2009a, 19-21; OSCE/ODIHR 2009b, 17-18; Perry 2001, 10).

Az antiszemitizmus általános megítélése 
és kezelése sokszor szélsôséges. Egyrészt 
hallani olyan hangokat, amelyek lekicsiny-
lik az ilyen cselekmények, megnyilvánu-
lások súlyát. Az is elôfordulhat azonban, 
hogy egy-egy kirívó eset kapcsán az a kép 
alakul ki, hogy ezek az esetek elárasztják a 
közéletet. A valós problémák kezelésének 
elengedhetetlen feltétele a tényleges hely-
zet megismerése, amelynek egyik eszköze az 
antiszemita gyûlölet-bûncselekmények és 
incidensek3 monitorozása.

A Tett és Védelem Liga 2019-tôl kezd-
ve Európa 7 országában folytat monitor-
ingtevékenységet. Elsô lépésként jelenleg 
Ausztriában, Csehországban, Norvégiában, 
Lengyelországban, Romániában, Szlováki-
ában és Svédországban gyûjtünk adatokat, 
késôbb további országokra is ki fogjuk ter-
jeszteni tevékenységünket. Az antiszemitiz-
mus monitorozását illetôen az országoknak 
megvannak a maguk sajátosságai, melyek 
között meglehetôsen nagy különbségek fe-
dezhetôk fel. Bizonyos országokban több 
olyan szervezet is mûködik, amely a Tett 
és Védelem Ligához hasonló céllal rendel-
kezik, míg máshol elhanyagolható mértékû 
vagy egyáltalán nincsen hasonló tevékeny-
ség. A Tett és Védelem Liga semmi esetre 
sem szeretne a meglévô szervezetek helyé-
be lépni, információcserére törekszünk és 
együttmûködéseket szeretnénk létrehozni.

A havi jelentéseken túl, az incidensek 
részletes elemzését ismertetô éves összefog-
laló jelentéseket is készítünk. A jelentéseket 
angol nyelven, illetve a legtöbb esetben a 
helyi nyelven is közzétesszük. 

A gyûlölet-bûncselekmények elleni küz-
delem kiemelt fontosággal bír, mivel ezek el-
térnek más bûncselekménytípusoktól. Ezek 
a bûncselekmények és incidensek egyfajta 
üzenetnek tekinthetôk, nem csak az adott 
áldozatra, hanem egy nagyobb közösség felé 
irányulnak. Az antiszemitizmus és az egyéb 
gyûlölet-bûncselekmények tehát nem csak 
egy adott személyt, hanem az egész társa-

dalom szerkezetét támadják. Ez természe-
tesen nem csökkenti az áldozatok által átélt 
fájdalmat és lelki traumát. Ezen bûncselek-
mények gyakran nem csak az áldozatokra 
vagy a tulajdonukra jelentenek veszélyt, de 
gyakran az áldozat önbecsülése és méltósá-
ga is csorbát szenved. Az incidensek azt ér-
zékeltetik, hogy az áldozat nem egyenrangú 
tagja vagy egyáltalán nem is tagja a társa-
dalomnak. Mivel a gyûlölet-bûncselekmé-
nyek általánosságban az áldozat valamely 
(vélt vagy valós) megváltoztathatatlan tulaj-
donsága ellen irányulnak, az áldozat szinte 
védtelen. Az áldozatok sokszor félnek, hogy 
hasonló vagy még rosszabb atrocitások érik 
majd ôket, ha azonosítják az elkövetôket az 
illetékes hatóságnál. Az incidensek nem 
megfelelô kezelése könnyen vezethet má-
sodlagos viktimizációhoz, amikor az áldozat 
elhiszi, hogy ô a hibás, amiért például nem 
volt elég elôvigyázatos, stb. Ezek a típusú 
bûncselekmények, mint már említettük, 
egy egész közösséget érintenek. Áldozatai 
sokszor felcserélhetôk, mivel számos eset-
ben a támadás nem egy bizonyos személyre 
irányul, hanem bárkire, aki az adott megtá-
madott csoport tagja. Ez azt jelenti, hogy a 
megtámadott csoport minden tagja poten-
ciális áldozattá válik és félhet, hogy a jövô-
ben ô maga is ilyen elôítélet motiválta bûn-
cselekmény célpontja lesz. Ez különösen 
igaz azokra a csoportokra, amelyek hosszú 
idô óta ki vannak téve az elôítéletességnek. 
Annak hosszas bizonyítása szükségtelen, 
hogy a zsidóság ebbe a körbe tartozik. Ezen 
cselekmények sértik azt a normát, miszerint 
a társadalom tagjai egyenlôk. Az ilyen inci-
densek nem megfelelô kezelése az egész tár-
sadalomra nézve súlyos következményekkel 
járhat, hiszen egyrészrôl felbátorítja az el-
követôket, hogy hasonló cselekményeket 
kövessenek el, másrészrôl az egész társada-
lom összetartó erejét csonkítja4.

Nem túlzás azt állítani, hogy kevesebb 
gyûlölet-bûncselekményt jelentenek és 
dokumentálnak, mint amennyi valójában 

A JELENTÉSRÔL
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történik. Az elkövetett és a bejelentett bûn-
cselekmények számában való országokbeli 
eltérés nem feltétlenül köthetô a zsidók szá-
mához. A kevesebb bejelentett cselekmény 
egyik oka, hogy az áldozatok sokszor nem 
jelentik az eseteket a rendôrségen vagy az 
illetékes hatóságnál. Ennek több magyará-
zata lehet. Sokan nem bíznak abban, hogy 
a hatóságok megfelelôen kezelik az eseteket, 
akár felkészületlenség, akár elôítéletesség 
okán. Bizonyosan sok áldozat van továbbá, 
aki nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat 
vagy nem tudja hova fordulhatna segítsé-
gért. Az áldozatok tarthatnak attól, hogy 
védett tulajdonságuk kiderül és a bejelentés 
miatt még többet fognak szenvedni, illetve 
azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok nem 

tudják majd bizonyítani a gyûlöletmotiváci-
ót, így a bejelentés hiábavaló. 

A civil szervezetek segíthetnek ezen 
problémák orvoslásában, együttmûköd-
hetnek a rendôrséggel és az illetékes ha-
tóságokkal, valamint egyfajta közvetítô 
szerepet is betölthetnek az áldozat és a 
hatóság között. A civil szervezetek által 
készített jelentések alkalmasak lehetnek 
arra, hogy felhívják a hivatalos szervek fi-
gyelmét a gyûlölet motiválta bûncselekmé-
nyekre és az összegyûjtött adatok alapján 
hosszú távú trendeket rajzoljanak fel. A 
civil szervezetek segíthetnek egy-egy eset 
jogi útra terelésében, jogi védelmet nyújt-
hatnak az áldozatoknak, és egyéb módo-
kon segíthetik ôket. 
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 MÓDSZERTAN

A jelentések kétféle cselekménnyel fog-
lalkoznak: gyûlölet-bûncselekményekkel 
és gyûlölet motiválta incidensekkel, melye-
ket az EBESZ a következőképpen definiál5 
(OSCE/ODIHR 2009b, 15–16):

• gyûlölet-bûncselekmény: olyan a bün- 
tetôjog szerinti bûncselekmény, ame- 
lyet emberek bizonyos csoportjaival  
szembeni elôítélet motivál6

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

Az egyes gyûlölet-bûncselekmények ki-
emelt jelentôségét mutatja, hogy számos 
ország büntetô törvénykönyve elkülönülten 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. Habár az 
antiszemitizmusnak létezik egy széles kör-
ben elfogadott meghatározása (lásd IHRA 
2017), a gyûlölet-bûncselekményekre vo-
natkozóan jelenleg nincs egy következetes 
definíció a Tett és Védelem Liga által moni-
torozott országokban.

A jogi következmények is eltérôek az 
egyes országokban, így elôfordulhat, hogy 
ami bûncselekménynek számít az egyik or-
szágban, nem törvényellenes egy másikban. 
Egyértelmû példa erre az ún. holokausz-
ttagadás, amely Magyarországon például 
jogellenes, míg a Tett és Védelem Liga ál-
tal monitorozott számos másik országban 
nem törvénysértô. A Tett és Védelem Liga 
adatgyûjtése meglehetôsen széleskörû, 
igyekszünk minden esetrôl beszámolni 
jelentéseinkben, ugyanakkor elôfordul-
hat, hogy egymáshoz hasonló eseteket bi-
zonyos országokban bûncselekményként, 
míg máshol „csak” incidensként tartunk 
nyilván. Mindig az adott ország büntetô 
törvénykönyve szerinti meghatározást vesz-
szük alapul. Úgy véljük, hogy e különbsé-
gek okozta problémák idôvel csökkenni 
fognak, ahogy egységes meghatározásokat 

és jogszabályi rendelkezéseket fogadnak el  
az Európai Unióban.

Jelentéseinkben részletesen ismertetjük 
a gyûlölet motiválta incidenseket és bemu-
tatjuk, hogyan igyekszünk kezelni a problé-
mákat. Jelentéseink nemzetközi és független 
monitorozásokon, helyi tudósítóktól szerzett 
információkon, valamint azonos vagy ha-
sonló ügyekkel foglalkozó szervezetek gyûj-
tötte adatokon alapulnak. 

A havi jelentések a lehetô legtágabb ér-
telemben veszik számba az antiszemitizmus 
motiválta gyûlölet-bûncselekményeket és 
gyûlöletincidenseket, bemutatva azok elkö-
vetôit, célpontját, módszereit és üzenetét. A 
célpont lehet személy, csoport, rendezvény, 
épület, emlékmû vagy egyéb tulajdon. Fon-
tos azonban, hogy az antiszemita motivációt 
meg lehet állapítani, azaz, hogy az elkövetô 
a zsidósághoz való tartozás vagy annak fel-
tételezése miatt választotta az adott célpon-
tot. Ilyen módon lényegtelen, hogy a felte-
vés valós-e: a zsidósághoz való vélt tartozás 
is elegendô. 

A monitorozás során gyûlöletcselek-
ménynek tekintünk minden esetet, amely 
a gyûlölet-bûncselekmény kategóriájába 
tartozik. Ezek lehetnek az adott ország bün-
tetô törvénykönyve által nevesített bûncse-
lekmények (például közösség tagja elleni 
erôszak, közösség elleni uszítás, nemze-
tiszocialista rendszer bûneinek tagadása, 
önkényuralmi jelképek használata), azon-
ban a büntetô törvénykönyvben szereplô 
egyéb tettek is, ha az elôítéletes motiváció 
bizonyítható. 

A gyûlöletcselekmények azonosításakor 
különbözô, a monitorozás során rögzített 
indikátorok7 vizsgálata alapján döntünk ar-
ról, hogy az adott tettnek lehetett-e antisze-
mitizmus a motivációja.

Az antiszemita gyûlöletcselekmények mi-
nél szélesebb körû monitorozásához sokféle 
forrás együttes használatára van szükség. 
A média figyelésén és helyi tudósítók be-
számolóin túl, a Tett és Védelem Liga az 

5 A gyűlölet-bűncselekmények tudományos meghatározása rendkívül ellentmondásos és szerteágazó. (Erről bővebben lásd Chakraborti és Garland 2009, 4–7). Ezek a definíciók fontos adalékként szolgálhatnak a 
bűncselekmények megértéséhez, a gyakorlati munkában azonban nehezen használhatóak. Ez tette szükségessé egyszerűbb, gyakorlatiasabb meghatározások kialakítását.
6   Ez alapján például a gyűlöletbeszédet az EBESZ nem tekinti gyűlölet-bűncselekménynek, mivel az adott viselkedés az előítéletes motiváció nélkül már nem lenne bűncselekmény (OSCE/ODIHR 2009a, 24). Ennek általunk 
való kezelését lásd később.   
7   Ezeket a Módszertan részben ismertetjük.
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áldozatok bejelentéseire támaszkodik. Ma-
gyarországon 24 órás forródrót mûködik, 
amely megkönnyíti a bejelentést. Célunk, 
hogy más országokban is létrehozzunk ha-
sonló szolgáltatást, hogy a helyi nyelveken 
lehessen bejelentéseket tenni. Ezen kívül 
lehetôség van névtelen online bejelentésre 
is, ennek különösen nagy jelentôsége lesz a 
beszámolóink szempontjából. Ha az áldozat 
nem tud vagy nem szeretne bejelentést ten-
ni, a Tett és Védelem Liga közvetítô révén 
tudja támogatni az áldozatot a folyamatban. 
Közvetítô lehet az áldozat családtagja, is-
merôse, az incidens tanúja vagy egy másik 
civil szervezet.

A Tett és Védelem Liga deklarált célja, 
hogy szoros kapcsolatban álljon a hatósá-
gokkal, mivel bizonyos országokban az inci-
densek áldozatai vagy tanúi elôször a ható-
ságokat értesítik.

Fontos információforrást jelentenek a 
különbözô médiumok: televízió, rádió, va-
lamint a sajtó nyomtatott és internetes vál-
tozata. A jelentések lényeges részét képezi 
a mostanában egyre nagyobb fenyegetett-
séget jelentô úgynevezett virtuális gyûlölet 
monitorozása. 

A közbeszédet szakértôi csoport moni-
torozza. Célunk, hogy a média egyre nö-
vekvô szeletét folyamatos megfigyelés alatt 
tarthassuk. A monitorozás kiterjed nagy-
jából az összes fogható tévé- és rádióadóra, 
minden nagyobb példányszámú nyomtatott 
sajtótermékre, valamint az online hírportá-
lokra, a közösségi oldalakra és a szélsôséges, 
gyûlöletkeltô honlapokra is. A monitorozás 
folyamata rendszeresen és következetesen, 
pontosan kidolgozott szabványok alapján 
történik. 

A monitorozott gyûlöletcselekmények kö-
zött vannak olyanok, amelyeket a statisztika 
részének tekintünk, vannak azonban olyan 
incidensek is, amelyeket rögzítünk, de a 
havi statisztikába nem számítunk bele.8

Gyûlöletesemények, amelyek beleszámí- 
tanak a statisztikába:

• csak a monitorozott országban történt 

gyûlöletesemények; nem számít, hogy 
az áldozat az adott ország állampolgára 
vagy sem

• minden cselekedet, incidens, atrocitás, 
amely zsidó személyek, szervezetek vagy 
tulajdon ellen irányul és ahol bizonyít-
ható az antiszemita szándék vagy tar-
talom, vagy ha a támadás azért történt, 
mert az áldozat zsidó vagy azt gondolták 
róla, hogy zsidó

• bármilyen zsidó intézmény vagy épület 
tudatos és indokolatlan megrongálása 
(akkor is, ha a rongáláshoz nem társul 
további antiszemita üzenet [például egy 
zsinagóga ablakát bedobják kôvel])

• a Tett és Védelem Ligának bejelentett 
antiszemita kommentek blogokon, fóru-
mokon, közösségi oldalakon

• antiszemita és neonáci anyagok eljutta-
tása egyes zsidó személyekhez, szerveze-
tekhez, intézményekhez

• antiszemita és neonáci anyagok kihelye-
zése zsidó személyek tulajdonához, zsidó 
szervezetekhez, intézményekhez

• Izraellel és a cionizmussal kapcsolatos 
kritikák, ha túlmennek a politikai köz-
lésen és a hagyományos zsidóellenes 
sztereotípiák elôhívását szolgálják

• események, melyek alkalmasak arra, 
hogy zsidókban félelmet keltsenek.

Gyûlöletesemények, amelyek nem számí- 
tanak bele a statisztikába9:

• az adott monitorozott országhoz és az 
ország zsidóságához köthetô antiszemita 
gyûlöletesemények, amelyek valamilyen 
oknál fogva nem tartoznak a statisztiká-
ba (például nem az adott országban tör-
téntek, nem bizonyítható az antiszemita 
szándék, nem világosak az eset körülmé-
nyei)

• gyûlöletkifejezések, amelyek rendszere-
sen megjelennek honlapokon, kommen-
tekben és online fórumokon, de ame-
lyekrôl nem érkezett bejelentés a Tett és 
Védelem Ligához

• egyéb hírek, amelyek csak közvetetten 
kapcsolódnak az antiszemitizmushoz.

8   A kritériumok kialakításakor felhasználtuk a következőket: ADL 2012, CST 2013
9   A statisztikába nem számító gyűlöletcselekmények leírását módosítottuk; a jelenlegi leírások eltérnek a 2013-ban használt meghatározásoktól.
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A regisztrált cselekmények több jellemzô-
jét is rögzítjük. Fentebb említettük a külön-
bözô indikátorokat, amelyek segítenek el-
dönteni, hogy az adott incidens elkövetését 
elôítélet motiválta-e vagy sem.

Ezek az indikátorok az elkövetô külön-
bözô jellemzôire, az áldozatra vonatkozó 
adatokra, az incidens helyszínére és idô-
pontjára vonatkoznak. Az adatgyûjtés során 
ezeket rögzítjük. Ezen kívül vizsgáljuk és 
szintén lejegyezzük, hogy az adott cselek-
ménynek voltak-e és ha igen, milyen – akár 
jogi – következményei.

A cselekmények regisztrálása mellett fon-
tos azok kvalitatív különbségeit is rögzíte-
nünk. Az esetek tipizálását kétféle módon 
végezzük. Az egyik kategóriarendszer sze-
rint a következô típusokat különböztetjük 
meg: közösség elleni uszítás, közösség tagja 
elleni erôszak, önkényuralmi jelkép hasz-
nálata és holokauszttagadás. 

A másik csoportosításkor a Nézzünk szem-
be a tényekkel! címû útmutató ajánlása alap-
ján a következô hétféle cselekménytípust 
különböztetjük meg10:

• Emberölés: halált okozó, személy elleni 
támadás

• Súlyos fizikai erôszak
 · személy elleni támadás, amely súlyos 
testi sértést okozhat

 · fegyverrel vagy más, sérülés okozására 
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 menekülé-
se következtében sikertelen támadási 
kísérlet

 · emberek tárgyakkal való megdobálása, 
azt az esetet is beleértve, amikor a do-
bás célt téveszt

• Rongálás
 · tulajdon elleni fizikai támadás, amely 
nem okoz életveszélyt

 · tulajdon meggyalázása
 · gyújtogatás, amely nem okoz életve-
szélyt, sikertelen gyújtogatási kísérlet

• Fenyegetés
 · egyértelmû és konkrét szóbeli vagy írá-
sos fenyegetés

 · „bombatámadás”, amelyrôl késôbb ki-
derül, hogy csupán megtévesztés volt

 · zaklatás
 · rágalmazás

• Gyûlöletbeszéd
 · nyilvános gyûlöletbeszéd
 · virtuális gyûlöletbeszéd
 · sértô magatartás
 · egynél több címzettnek elküldött sértô 
írás

 · gyûlöltbeszéd az irodalomban és a ze-
nében

• Diszkriminációs esetek

Elsôdleges fontosságúnak tartjuk a gyû-
löletcselekmények kontextusba helyezését is. 
Ezek az incidensek ugyanis nem légüres tér-
ben léteznek és egyáltalán nem függetlenek 
attól a társadalmi és kulturális környezettôl, 
amelyben történnek. Lényeges ezen cselek-
mények dinamikája is: sokszor inkább folya-
matokról, mintsem különálló eseményekrôl 
van szó (Perry 2001, 8). A statisztikai adato-
kon kívül rövid leírásokat is közlünk az egyes 
esetekrôl, ami segít a cselekményt körülvevô 
környezet megértésében.11  Az idôsoros ada-
tok elemzésekor pedig gondot fordítunk az 
események dinamikájának bemutatására.

10  CEJI 2012, 10–12
11   Éppen az ilyen leírásokat tartja Perry (2001, 18) a Rágalmazásellenes Liga (ADL) jelentések egyik legnagyobb pozitívumának.
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ANTISZEMITA GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK 
– 2021. JANUÁR

A Tett és Védelem Alapítvány januári 
monitoringtevékenysége során négy anti-
szemita gyûlöletcselekményt azonosított, 
melyek közül egy a fenyegetés, három a 
gyûlöletbeszéd kategóriájába tartozott.

 
F E N Y E G E T É S

Antiszemita fenyegetés az Instagramon
Forrás: instagram.com

2021. január 7. Alapítványunkhoz január 
hó elején érkezett egy bejelentés, 
miszerint egy hazánkban, a cse-
rediákprogram keretében tanuló 
izraeli fiatalt a származása miatt 
megfenyegettek.

Az izraeli diák kitett egy  
’sztorit’ az Instagramra, vagyis az 
alvó kutyájáról tett fel egy fotót. 
Erre jött egy angol nyelvû vá-
lasz (ld. a képeken) egy Yovanna 
Schmidt nevû (álnevû?) felhasz-
nálótól, akinek profilképén a ko-
ronás magyar címer látható. 

A képhez írt hozzászó-
lásban az izraeli diákot 
lezsidózzák, becsmérlik, 
hazaküldik Izraelbe és a 
végén 1944-gyel fenyege-
tik meg. (Mint ismeretes 
1944-ben volt a magyar-

országi zsidóság tömeges deportálásának 
kezdete, a náci Németország ekkor szállta 
meg Magyarországot és segítette hatalomra 
a nyilasokat.) 

„Hé zsidó kurva, eljött az idõ, hogy ha-
zamenj a szaros Izraelbe…. Magyarország 
nem a zsidóké, hanem a magyaroké… mi 
több mint barátságosak vagyunk a vendé-
geinkkel, de te ne próbálj meg itt maradni!! 
– ne felejtsd el 1944-et.”

A bejelentést követõen a Tett és Védelem 
Alapítvány azonnal megkezdte az ügy ki-
vizsgálását.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

Antiszemita képmegosztás a Facebookon
Forrás: facebook.com

2021. január 8. Alapítványunkhoz, a 
Tett és Védelem Alapítványhoz bejelentés 
érkezett, hogy 
egy Facebook- 
felhasználó, J. T. 
antiszemita képet 
posztolt az olda-
lán.

A fotón a náci-
nak montírozott 
Mark Zuckerberg 
látható Hitler-bajusszal és SS-egyenruhá-
ban, a piros náci karszalagon a horogkereszt 
helyett a Facebook logójával. Valószínûleg 
azért készült a kép, mert a Facebook, el-
nöksége hátralevõ idejére letiltotta Donald 
Trumpot. 

A képet J. T. egyik ismerõse, I. D. is meg-
osztotta.

A gyûlöletkeltésre alkalmas fotót többen 
(többször is), köztük Alapítványunk is be-
jelentette a Facebooknak, de a közösségi 
oldal nem törölte azt és nem lépett fel a köz-
zétevõ ellen. Indoklásuk szerint: 

„Ismét megvizsgáltuk a bejegyzést, és 
megbizonyosodtunk arról, hogy nem sérti 
a közösségi alapelveinket, így a gyûlöletbe-
szédre vonatkozó alapelveinket sem.”

A kép a mai napig fent van az oldalon.

Facebookon ” judapestezett” a Mi Hazánk 
Mozgalom békési képviselõje

Forrás: beol.hu, tev.hu

2021. január 26-29. A Facebookon nyil-
vánosan közzétett bejegyzésében zsidózott 
a Mi Hazánk békési képviselõje Földesi Mi-
hály – írta meg a Beol.hu.  (A politikai párt-
tól nem áll távol a zsidó közösséggel szem-
beni gyûlöletbeszéd gyakori használata, 

forrás: facebook.com
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tevékenységüket kiemelt figyelemmel követi 
Alapítványunk.)

Földesi Mihály, 
aki megyei kép-
viselõ is, a holo-
kauszt nemzet-
közi emléknapja 
elõtt zsidóellenes 
tartalmú nyilvá-
nos bejegyzést 
tett közé. Föl-
desi Mihály az 
említett poszt-
ban városi intéz-
ményvezetõk ki-
nevezését bírálta. 
Írásában ugyan-
akkor olyan kife-
jezéseket használt 
mind Zsidesz és  
Judapest. 

A Fidesz-KDNP 
békési képviselõcsoportja és helyi szerveze-
te, a Fidelitas helyi szervezete, a Békési Kis-
gazdakör, a Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége, valamint a Jobboldali Összefogás 
Békésért Polgári Kör közös közleményben 
reagált Földesi szavaira, megdöbbenésük-
nek adva hangot a holokauszt nemzetközi 
emléknapja elõtt közzétett zsidóellenes tar-
talmú nyilvános bejegyzés miatt. A jobbol-
dali szervezetek a közéletbõl való távozásra 
szólították fel azokat a politikusokat, akik 
más népcsoportok elleni gyûlöletkeltésbõl, 
faji alapú diszkriminációból kívánnak poli-
tikai tõkét kovácsolni, egyben mandátumá-
nak visszaadására kérték Földesi Mihályt.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa 
utóbb módosította az ominózus bejegy-
zést, eltávolítva a kifogásolt – „Judapest”, 
„Zsidesz” – kifejezéseket. A Beol hírpor-
tál megkeresésére Földesi Mihály úgy re-
agált, hogy szerinte nem zsidózott, a szö-
vegbõl pedig mindenki azt ért, amit akar, 
őaz átláthatóságot kérte volna számon.  
Hozzátette: a bejegyzés szövegét azért  

javította, mert egy hozzászóló véleménye 
rádöbbentette, nem mindenki azt értette, 
amit ki akart fejezni.

Toroczkai újabb antiszemita uszítása
Forrás: youtube.com, hetek.hu, akibic.hu, 

tev.hu

2021. január 31 - február 3. Európai 
szinten a szélsõjobboldali, és sok esetben 
antiszemita szervezetek, pártok támogatják 
a leghangosabban a kóservágás betiltását. 
Ezt látszik alátámasztani az a 16 perces, 
„Zsidó és muszlim mészárszékek Magyaror-
szágon” címmel, a hónap utolsó napján a 
YouTube-on közzétett "oknyomozó riport" 
is, melyben Toroczkai László, a Mi Hazánk 
párt elnöke arra igyekszik választ találni, 
hogy a kóser és a halal vágások során meny-
nyire szenvednek az állatok. Errõl elsõnek 
a Hetek.hu számolt be, de utána a Kibic.hu is 
foglalkozott az üggyel. 

A politikus egy kóser és egy halal vágást 
végzõ hazai vágó-
hidat keresett meg, 
ám mivel az üze-
mektõl nem kapott 
választ, belépési és 
forgatási engedély 
nélkül látogatott 
el a telepekre ka-
merájával, ahol a 
Hetek beszámolója szerint „csodálkozva ta-
pasztalta, hogy a magánterület biztonsági 
õrei távozásra kérik.”

Az eset elõzménye, hogy a közelmúltban 
jóváhagyta, egy belgiumi precedens után 
a kóser és halal vágás tilalmát az Európai 
Bíróság. A bírósági döntés lehetõséget ad a 
hatóságoknak arra, hogy elõírják, hogy az 
állatok jogainak védelmében csak kábítás 
után vághatják le õket. Ez azonban nem te-
szi lehetõvé, hogy a zsidók és a muszlimok 
megfelelõen kivéreztessék az állatokat és 
betarthassák a vérevés tilalmára vonatkozó 
vallási elõírásaikat.

forrás: beol.hu/Facebook

forrás: youtube.com
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A magyar és nemzetközi zsidó szervezetek 
is felemelték szavukat a döntés ellen, ame-
lyet kirekesztõnek éreznek, hiszen a kóser-
ság betartása nélkül nem gyakorolható a 
zsidó vallás egy adott országban.

A magyar kormány is kiállt a zsidó szer-
vezetek mellett, azonban Toroczkai most 
az állatok jogaira hivatkozva ellátogatott az 
EMIH tulajdonában lévõ csengelei mészár-
székre, valamint egy muszlim vágóhídra is. 
Mindkét helyen a vezetõkkel akart beszél-
ni, amit elõzetes bejelentkezés híján és a 
járvány miatt nem tudott megtenni, ezért 
ellenségesnek minõsítette a fogadtatást az 
errõl készült videóban, valamint kritizálta a 
kormányt, amiért kiállt a zsidó szervezetek 
mellett az ügyben.

Toroczkai szerint azonban Orbán Viktor 
miniszterelnök nem a vallásszabadságot 
védi, hanem azért ítélte el a döntést, mert az 
EMIH tulajdonában lévõ Csengelén átadott 
Európa egyik legnagyobb kóser vágóhíd-
ja állami támogatást is kapott. Az üzem a 
világjárvány alatt is kétszáz ember megél-
hetését jelenti, és az európai kóser húskész-
let mintegy 40%-a innen származik – írja a 
Hetek.

Alapítványunk, a Tett és Védelem közle-
ményt adott ki az ügyrõl:

„Az talán még megmosolyogtató lenne, 
hogy a magyar szélsõjobb emblematikus fi-
gurája az Európai Unió álláspontját osztja. 
Az azonban már a legkevésbé sem, hogy az 
»állatok jogainak« ürügyén ismét zsidó- és 
muszlimellenes gyûlöletkeltést folytat. (…)

A Jobbikból 2018-ban kivált Toroczkai-
nak, aki Ásotthalom polgármestere, nem 
ez volt az elsõ antiszemita botránya. (…) 
Tavaly márciusban szervezetünk, a TEV 
is feljelentést tett ellene gyûlöletre uszí-
tás (Btk. 332.§) miatt. A politikus ugyanis 
egy Horthy Miklósról szóló rendezvényen 
az ismert neonáci frazeológiát használva, 
„Magyarország tönkretevõi, a Tanácsköz-
társaság vezetõi, miért voltak szinte kivétel 
nélkül zsidó származású emberek?” intézte 
mondandója fõ kérdését a közönségének.

Toroczkai ezen akciójával beállt azon 
nyugat-európai politikai erõk fõ csapásirá-
nyába, melyben az európai kultúra alapszö-
vetét adó értékeket semmibe véve, álságos 
érvek mentén próbálják az állati jogokat (a 
körülmetélés kapcsán erõteljes képzavarral 
az emberi jogokat) a többezer éves vallási 
hagyományok fölé emelni, ezzel nyitva utat 
a tartalomnélküliségbõl fakadó gyûlöletpo-
litizálásuk végeláthatatlan folyamatának.” – 
fejezõdik be a TEV közleménye.
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TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitoringtevékenysége során 2021. januárjá-
ban nem azonosított olyan esetet, amely bár gyûlöletcselekmény, az idõpontja 
ismeretlen, vagy jelentéktelensége, illetve az antiszemita szándék egyértelmû-
ségének hiánya miatt nem képezi részét a statisztikának.
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Köves Slomó: Különösen veszélyes a Jobbik-
kal való összefogás

Forrás: neokohn.hu, magyarnemzet.hu, 
origo.hu 

2021. január 1. Mint, arról Alapítvá-
nyunk elõzõ, tavaly decemberi jelentésében 
beszámoltunk a Neokohn.hu portál foglal-
kozott akkor azzal a 8 évvel ezelõtt lezajlott 
tüntetéssel, amit Gyöngyösi Mártonnak, a 
Jobbik országgyûlési képviselõjének hír-
hedt ’zsidólistázós’ botránya váltott ki. 

Mint ismert, Gyöngyösi akkoriban egy 
késõbb tömegtüntetést kiváltó parlamen-
ti felszólalásában azt szorgalmazta, hogy 
a kormány mérje fel „az itt élõ, és különö-
sen a magyar országgyûlésben és a magyar 
kormányban hány olyan zsidó származású 
ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági 
kockázatot jelent Magyarország számára. 
Úgy gondolom, hogy adósai egy ilyen fel-
méréssel Magyarországnak.”

A tüntetés nyolcadik évfordulójának ap-
ropóján a Neokohn.hu megkereste az akkor 
felszólaló Mesterházy Attilát, aki abban az 
idõben az MSZP elnöke volt, valamint ma-
gát Gyöngyösi Mártont is. Mesterházy lénye-
gében azzal magyarázta a Jobbik politikai 
karanténból való kikerülését, és a baloldali 
közösségbe való teljes befogadását, hogy a 
párt szerinte már megváltozott. Gyöngyösi 
Márton pedig továbbra is azzal védekezett, 
hogy szavait kiragadták a kontextusból. 

Ezen nyilatkozatok után a Magyar Nemzet 
megkérdezte Köves Slomót, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) 
vezetõ rabbiját, a Tett és Védelem Alapít-
vány alapítóját, hogy elfogadhatónak tarja-e 
a szocialista és a jobbikos politikus mostani 
magyarázatait.

Köves Slomó erre így válaszolt:
„A párt kommunikációja az elmúlt években 

jelentõsen megváltozott, de nem lehet elfeled-
kezni arról, hogy a Jobbik eredendõen a rasz-
szizmus, a cigánygyõlölet és antiszemitizmus 
programjára alapított politikai tömörülés. A 

Jobbik brand sokak számára még ma is össze-
kapcsolódik ezek-
kel az eszmékkel, 
ami valószínûleg 
akkor is így lenne, 
ha a párt nyíltan 
megtagadta volna 
saját múltját, de 
ez az elhatáro-
lódás sem a sza-
vak, sem a tettek szintjén nem volt egyértelmû.  
Jelentõs támogatottsággal rendelkezõ – és a 
rasszizmust egyébként elítélõ – pártok ösz-
szefogása, közös fellépése a Jobbikkal azért 
különösen veszélyes, mert sok szavazó fejében 
észrevétlenül is legitimálhatja a rasszizmust, 
azt üzenheti, hogy a hatalom megszerzése érde-
kében még az antiszemitizmussal is elnézõnek 
lehet lenni.”

Éles vitát váltott ki Lukácsi Katalin politikus 
holokausztmegemlékezése

Forrás: facebook.com, vasarnap.hu

2021. január 27-28. A közéleti megnyil-
vánulásairól elhíresült történész, hitoktató, 
aktivista a holokauszt nemzetközi emlék-
napja alkalmából 
egy saját magáról 
készített, ruhátlan 
fotó alatt elmélke-
dett közösségi ol-
dalán a holokauszt 
tragédiájával kap-
csolatban – írta meg 
a Vasárnap.hu.

Disszonánsra, a 
kommentek alap-
ján sokak szerint 
öncélúra, kegyelet-
sértõre és a holo-
kauszt-emléknaphoz méltatlanra sikerült 
Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom egyik alapítójának szer-
dai  Facebook-posztja, melyben meztelenül  
pózol egy fekete-fehér képen – írták.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK

forrás: magyarnemzet.hu

forrás: facebook.com
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forrás: Lukácsi Katalin Facebook-oldala

A képhez fûzött elmélkedésébõl az derül 
ki: ezzel kíván rávilágítani 
arra, hogy „Auschwitzban 
pár kiló hússá, és ledarálan-
dó csonttá vált az ember”. 

A portál Megyeri A. 
Jonatán rabbit, a Neoko-
hn.hu fõszerkesztõjét is 
megkérdezte az ügyrõl: 

Lukácsi Katalin nyilván 
tudta, hogy megbotránkoz-
tatja az embereket ezzel a 
nagyon erõs „mûvészi eszköz-
zel”, tehát éppen ez volt a cél-
ja, de egyáltalán nem tartom 
alkalomhoz illõnek a képet. Ismerem Katalint, 
tudom, hogy a zsidó vallás és a zsidó nép nagy 
barátja. De ez egy nagyon szerencsétlen módja 
a téma megközelítésének. Különösen két dolog 
volt számomra megdöbbentõ. Az egyik az a 
mondata, miszerint „A holokauszt nem a zsidó-
ságról szól, de hívõ emberként nem tartom vélet-
lennek, hogy éppen a zsidósággal történt meg”, 
úgy értelmezhetõ, hogy szerinte a holokauszt 
büntetés a zsidók számára az istengyilkosság 
miatt, vagyis azért, mert megölték a keresztény 
Megváltót. Ez két évezredes antiszemita toposz. 
Hozzátette: bizonyára Lukácsi nem ezt akarta 

mondani, mégis nagyon szerencsétlennek ítéli a 
megfogalmazást.

Ráadásul annak a szen-
vedésnek, ami hatmillió 
emberrel megtörtént, köz-
tük másfél millió gyerekkel, 
semmilyen racionális értelme 
vagy magyarázata nem le-
het! Ugyanis ha valaki racio-
nálisan magyarázza meg ezt 
a dolgot, azzal önmaga válik 
nácivá, ahogy erre Elie Wie-
sel Nobel-díjas író is rámuta-
tott – hívta fel a figyelmet 
a rabbi.

Katalin gyakorló hívõ keresztény, én ortodox 
zsidó vagyok. Nem tudok és nem is kell azono-
sulnom vele abban, amit a keresztény Megváltó 
szenvedésérõl írt. De nekem ez a gondolat rend-
kívül furcsa. A keresztény Megváltó halála és a 
hatmillió ember halála között semmiféle párhu-
zamot nem lehet vonni! – szögezte le.

A másik dolog, amin megbotránkoztam, az 
maga a fotó. Nyilván tudta, hogy megbotrán-
koztatja az embereket ezzel a nagyon erõs „mû-
vészi eszközzel”, tehát éppen ez volt a célja, de 
egyáltalán nem tartom alkalomhoz illõnek a 
képet – vélekedett a rabbi.
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Meglepõ fordulat: újraindul a nyomozás a  
leányfalui SS-zászló ügyében

Forrás: 444.hu

2021. január 28. A 444.hu értesült arról, 
hogy a Szentendrei Járási Ügyészség az 
érintetteknek írt levélben tudatta, hogy fe-
lülvizsgálta a Szentendrei Rendõrkapitány-
ság, a nyomozást bûncselekmény hiányában 
megszüntetõ korábbi határozatát és további 
nyomozást rendelt el. 

Mint Alapítvá-
nyunk több je-
lentésébõl (2020. 
július és szeptem-
ber) is ismeretes, 
tavaly nyáron egy 
leányfalui házra 
az ott mulatozó 
társaság egy náci 
SS-jelvénnyel el-

látott zászlót rakott ki. Ezt egy Leányfalu 
Duna-parti sétányán sétáló holokauszttúl-
élõ férfi észrevette, lefényképezte, majd rö-
vid szóváltásba is keveredett a házbeliekkel. 
Elmondása szerint azok bevallották neki, 
hogy õk nácik és neki pedig úgyis „indul a 
vonata”. A bejelentés után a helyszínre ki-
érkezõ rendõröknek a ház tulajdonosai azt 
mondták, hogy õk villanyszerelõk és egy 
kollégájuk 44. születésnapját ünnepelték és 
az õ tiszteletére tûztek ki egy villámszerû 
jelekkel kiírt 44-es számot. Ezt a rendõrök 
annyira készpénznek vették, hogy: "bûncse-
lekmény gyanúja nem vetõdött fel, büntetõeljá-
rás nem indult."

Késõbb mégiscsak indult rendõrségi nyo-
mozás, aminek során a verbálisan inzultált 
szemtanú is vallomást tett. Ezek után tavaly 
szeptemberben született meg a rendõrség 
határozata, melynek lényege, hogy a nyo-
mozást bûncselekmény hiányában meg-
szüntették. A rendõrségi indoklásból: „Az 
ott levõ személyek nyugodtak voltak, nem adtak 
arra utaló jelet, hogy egy szélsõséges oldal tag-
jai lennének.” „Hatóságom megvizsgálta a le-
foglalt zászlót, ami stilisztikailag nem felel meg 

teljes mértékben az SS-jelképnek, inkább 44-es 
számot ábrázoló villámjeleknek, mely a lefog-
lalással érintett személy elmondását támasztja 
alá."

Ezzel kapcsolatban akkor Alapítványunk 
közleményt adott ki:

 „Felháborító és cinikus a rendõrség indok-
lása a leányfalui SS-jelvénnyel ellátott zász-
ló ügyében” – címmel. „Elképzelhetõ, hogy a 
rendõrség helyi szervezetének képviselõje azzal 
a minimális tudással sem rendelkezik, hogy meg 
tudja különböztetni a Schutzstaffel jelvényében 
szereplõ SS betûket két stilizált négyes számtól? 
Szívesebben feltételezzük a szakszerûtlenséget 
és járatlanságot, mint azt, hogy a kényelmet-
len eljárástól való ódzkodása miatt tekintett el 
a tényektõl. A rendõrségi indoklás, miszerint 
az összejövetelen jelen lévõk nyugodtak voltak 
és »nem adtak arra utaló jelet, hogy egy szél-
sõséges oldal tagjai lennének«, azon túl, hogy 
mérhetetlenül cinikus, egyben példátlanul szak-
szerûtlen is.” – írtuk.

A Szentendrei Járási Ügyészség indoklá-
sa most leegyszerûsítve az, hogy a rendõr-
ség az õket felügyelõ ügyészség szerint nem 
nyomozott megfelelõen, így a nyomozás 
megszüntetésérõl szóló döntés is hibás volt. 
Egy konkrétumot is említenek: a feljelentõ 
fotókat készített a helyszínen, amiket a 
rendõrök lefoglaltak, majd nem vizsgáltak 
meg. 

A megismert dokumentumok alapján 
az sem világos, hogy a helyszínre kiszálló 
rendõrök a születésnapos 
sztorit hallva egyáltalán 
ellenõrizték-e, hogy bárki 
44 éves-e a társaságban – 
írja a 444. 

Talán nem véletlen, 
hogy az ügyészség friss 
levelében ezzel szemben 
már úgy fogalmaz, ki-
jelentõ módban, hogy a 
kiakasztott zászló „(...) egyezõséget mutat az 
1925-ben felállított Schutzstaffel zászlajával."  
– fejezi be a portál.

forrás: 444.hu

HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCIÓK

forrás: 444.hu
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Szalay-Bobrovniczky Vince: Az antiszemi-
tizmus kérdése a baloldal számára taktikai- 
politikai kérdéssé silányodott

Forrás: neokohn.hu

2021. január 7. Szalay-Bobrovniczky Vin-
ce, a Miniszterelnökség civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitká-
ra értékelte a tavalyi évet a Neokohn kérésé-
re. (A hosszú interjúból csak a magyaror-
szági antiszemitizmussal foglalkozó részre 
térünk ki.)

Megyeri A. Jonatán 
fõszerkesztõ elõször a 
Demeter-ügyrõl kér-
dezte a helyettes ál-
lamtitkárt:

„Ami Demeter Szi-
lárd publikációját il-
leti, megnyilvánulását 
sokan antiszemitának 
látták vagy akarták 
láttatni, azonban ész-
re kell itt azt venni, 
hogy a baloldal ebben az ügyben is kettõs 
mércével mér, hiszen például néhány hó-
nappal ezelõtt a judapestezõ Bíró László 
mellett mindannyian kiálltak a baloldalon. 
Én magam is határozottan kijelentem, hogy 
Demeter Szilárd nem antiszemita. Azonban 
az ilyen jellegû történelmi összehasonlítá-
soktól tartózkodni kell. (…) Demeter Szi-
lárd egyébként visszavonta az írását. Maga 
is azt írta, hogy amit írt, sértheti az áldoza-
tok emlékét.”

A magyarországi zsidók helyzetérõl és 
hazánk és Izrael kapcsolatáról ezt mondta 
Szalay-Bobrovniczky Vince:

„A magyarországi zsidók ezzel szemben 
abszolút biztonságban élhetik az életü-
ket, mi erre ügyelünk, ez a feladatunk. A 
zsidóság nálunk reneszánszát éli és ehhez 
mi minden segítséget és támogatást meg-
adunk. Tegyük még hozzá azt is, hogy ha-
zánk minden nemzetközi fórumon, így 
például az ENSZ-ben, de az EU-ban is szá-
mos alkalommal a vétózás eszközén keresz-

tül, rendre kiáll Izrael mellett és ezt Izrael 
nagyra értékeli. Kijelenthetjük, hogy soha 
nem volt ilyen jó a két ország kapcsolata.”

Mit emelne ki a 2020-as év legfontosabb 
eredményeibõl és mi az, amit nem sikerült 
elérni? – kérdezte a fõszerkesztõ.

„Számos épített örökséggel kapcsolatos 
tervet sikerült megvalósítani, azonban sok 
van, amelyeket a vírus miatti kialakult hely-
zet és anyagi terhek nem tettek lehetõvé. 
Ezeket természetesen késõbb igyekszünk 

megvalósítani. Jól 
haladtunk a ma-
gyarországi zsidó 
temetõk rekonst-
rukciójával. (…) 
Emellett ott van-
nak a civil ügyek 
is: számos, a zsidó-
sághoz kötõdõ civil 
szervezet támoga-
tása, ilyen például 
a Tett és Védelem 
Alapítvány, amely 

Európa-szerte hatékonyan monitorozza az 
antiszemita cselekményeket.”

A politikai részrehajlásról:
„Konkrétan ott van Bíró László jelölésé-

nek ügye. A kritika annak kapcsán fogal-
mazódott meg, hogy a Mazsihisz reakcióját 
túlságosan puhának és kimértnek tartot-
tuk. Vállalhatatlan, hogy egy nyíltan anti-
szemita jelölt kerüljön a parlamentbe, ez a 
mi pártszövetségünkben nem fordulhatna 
elõ.

Demeter Szilárd megnyilvánulása bár 
messze-messze nem hasonlítható Bíró Lász-
lóéhoz, mégis lett következménye, írását 
visszavonta. Az izraeli nagykövet is elmond-
ta, hogy miután Demeter törölte írását, az 
ügyet lezártnak tekintik. A Bíró-ügyben 
azonban semmi nem történt azon túl, hogy 
Bíró, hála Istennek, nem jutott be a parle-
mentbe.

Kérdezem én, miként lehetséges az, 
hogy Bíróval kapcsolatos kritika azó-
ta sem hallatszik? Ez azért lehet, mert  

Szalay-Bobrovniczky Vince - MTI

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL
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az antiszemitizmus kérdése a baloldal szá-
mára taktikai-politikai kérdéssé silányo-
dott. Ha olyasmit észlelnek a baloldaliak a 
parlamenti patkó másik oldaláról, ami ne-
kik nem tetszik, akkor brutálisan, néha em-
bertelen módon hallatják hangjukat, azon-
ban amikor õk maguk annál lényegesebben 
durvát tesznek vagy mondanak vagy tûr-
nek, még kampányolnak is a jelölt mellett.”

Baranyi Krisztina ügyérõl:
„A zsidó szervezetek kiegyensúlyozottan, 

feszültségcsökkentõen reagáltak, amivel 
egyet tudtam érteni. A Mazsihisz is, ame-
lyet korábban ért bírálat a reakciói arányos-
ságait illetõen, jól érzékelte a polgármester 
mondatainak súlyát és épp azt tette szóvá, 
amit magam is: ilyen szavakkal és ilyen dur-
vasággal politikai szereplõ semmilyen vallá-
si-etnikai csoporttal szemben nem szólhat.”

De nem gondolja, hogy a Soros elleni 
politika felkorbácsolhatja a szunnyadó an-
tiszemita indulatokat?

„Nézze, Magyarországon, és ezt a Tett és 
Védelem Alapítvány jelentései is jól mutat-
ják, nagyon alacsony az antiszemita indít-
tatású gyûlöletcselekmények száma és azok 
is jellemzõen megmaradnak a verbalitás 
szintjén. Persze egy eset sem elfogadható, 
de a hazai antiszemita gyûlöletcselekmé-
nyek száma töredéke a nyugat-európai-
nak. Nem szeretem az összehasonlításokat, 
de azért azt látni kell, hogy míg nyugaton 
zsinagógákba törnek be, rabbikra és álta-
lában zsidókra támadnak rá erõszakosan, 
addig Magyarországon ez nem fordul elõ.  
Ezért is tartjuk aránytalannak a Magyar-
országgal szembeni, emiatt elmarasztaló  
bírálatokat.”
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Antiszemitizmus elleni kézikönyvet tett közzé 
az Európai Bizottság

Forrás:  liner.hu, szombat.org

2021. január 11-12. Január 8-án mutat-
ták be az Európai Bizottság megbízásából 
készült kézikönyvet, amelynek célja, hogy 
megmutassa, hogyan lehet a Nemzetközi 
Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) 
antiszemitizmus definícióját a gyakorlatban 
alkalmazni. 

A kézikönyvet a 
Nemzetközi Holo-
kauszt Megemlékezé-
si Szövetség (IHRA) 
és az EU német el-
nöksége tette közzé  
közösen.

A negyvenöt oldalas 
kézikönyv különbözõ 
európai országokban 
megesett zsidóellenes 
incidensek bemuta-
tása révén ismerteti 
az IHRA antiszemi-

tizmus-munkadefiníciója gyakorlati alkal-
mazásának lehetõségeit. Ehhez részletesen 
elemzi az antiszemita megnyilvánulásokat 
és bûncselekményeket, továbbá egy sor pél-
dát mutat be a meghatározás alkalmazására 
többek között a bûnüldözés, az igazságszol-
gáltatás, az oktatás, a sport és a civil társa-
dalom területén.

A kézikönyvben összesen 35 különbözõ 
javaslat és taktika található, amelyektõl az 
antiszemitizmus visszaszorulását remélik. 
A taktikák között szerepel többek között a 
rendvédelem átfogóbb kiképzése, valamint 
az antiszemita esetek bejelentésének meg-
könnyítése is. A kézikönyv tartalmaz ezen 
felül 22 konkrét esetet is tartalmaz, amely 
rávilágít az Európában továbbra is jelenlévõ 
antiszemitizmusra.

A kézikönyvtõl azt remélik továbbá, hogy 
a rendõröknek, ügyészeknek és bíróknak is 
nagyobb segítséget fog nyújtani az antisze-
mitizmus és az antiszemita bûncselekmé-

EGYÉB HÍREK

nyek felismerésében. Ezen felül egy nagyon 
konkrétan elmagyarázott elhatárolást is 
tesz a rendes, megalapozott Izrael-kritika, 
és az esetlegesen sztereotípiákon alapuló 
Izrael-gúnyolódás között.

A Bizottság még az idén egy átfogó uniós 
stratégia elfogadását is tervezi az antiszemi-
tizmus ellen.

Az Európai Zsidó Kongresszus elnöke, 
Moshe Kantor üdvözölte a kézikönyv kiadá-
sát: „Ez a dokumentum végre lehetõvé teszi az 
IHRA definíciójának a gyakorlati alkalmazá-
sát. Minden egyes példáját Európában valóban 
megtörtént és dokumentált antiszemita esemény 
segítségével szemlélteti, így ez sokkal több,  
mint puszta elmélet.” 

Emléktáblát avattak a Maros utcai nyilas  
vérengzés áldozatainak emlékére

Forrás: pestbuda.hu, akibic.hu

2021. január 13-15. A Budapest XII. ke-
rületi Maros utcai rendelõintézet, az egyko-
ri zsidókórház udvarán emléktáblát avattak 
az 1945. január 12-én lezajlott nyilas tömeg-
mészárlás évfordulóján. 

Aznap a Chevra Kadisa Budai Izraelita 
Szentegylet Gyógyintézet elnevezésû kór-
házának 84 betegét, orvosát és ápolóját 
gyilkolták meg a Maros utca 16. szám alatt a 
nyilasok. Megkínzásuk után másnap továb-
bi négy nõvért lõttek agyon. Az áldozatokon 
az sem segített, hogy a kórház vöröskeresz-
tes védlevéllel mûködött. 

A budai zsidó kórház áldozatainak nevét 
felsoroló emléktáblát a Hegyvidéki és a Bu-
davári önkormányzat egészségügyi szolgá-
lata közösen készítette el.

„Ahol a gyûlölet testet ölt, ott az emberi mél-
tóság megszûnik. Ilyen gyûlölet tölthette el azt 
a húsz-huszonkét, nyilasokból és köztörvényes 
bûnözõkbõl álló csoportot, amelynek tagjai 
1945. január 12-én, a Maros utcai zsidókór-
házban 84 embert kegyetlenül lemészároltak” 
– mondta Földváry Gergely, a Hegyvidéki 
Helytörténeti Gyûjtemény szakmai felelõse 
a megemlékezésen. 

forrás: szombat.org
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Az emléktáblát a két 
kerület polgármeste-
re, V. Naszályi Márta 
és Pokorni Zoltán kö-
zösen avatták fel. „A 
gyilkosok magyar nyi-
lasok voltak, az áldoza-
taik magyar polgárok”  
 
– olvasható az emlék- 
táblán. 

Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármes-
ter egy évvel ezelõtt a helyszínen tartott 
megemlékezésen beszélt elcsukló hangon 
nyilas nagyapjáról, akirõl megemlítet-
te, hogy „meghatározó, aktív szerepet vitt” a 
Maros utcai és a többi városmajori tömeg- 
gyilkosságban. Pokorni nagyapjának neve 
több más nyilas tömeggyilkoséval együtt 
évekig szerepelt a Maros utcai rendelõtõl 
nem messze található turulszobron. (Errõl 
az ügyrõl Alapítványunk több jelentésében 
is beszámolt.)

Jakab Péter a gyûlölködés veszélyeire figyel-
meztetve emlékezett a budapesti gettó felszaba-
dulására

Forrás: mandiner.hu

2021. január 17. A Mandiner figyelt fel rá, 
hogy Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Face-
bookon posztolt ki egy fotót, amin Terézvá-
ros alpolgármesterével, dr. Kerék-Beleznay 
Zsuzsannával közösen gyújt gyertyát a Bu-
dapesti Gettó Emlékfalnál, a gettó felszaba-
dulása 67. évfordulójának emlékére. 

A fényképhez írt kísérõ szövegben Jakab 
Péter, többek között ezt írta: 

„76 évvel 
ezelõtt ezen a 
napon értek vé-
get a megpróbál-
tatásai annak a 
több tízezer em-
bernek, akiket a 
nyilasok és a ná-
cik a gettó falai 

között zsúfoltak össze borzalmas körülmények 
között. A gettó felszabadításakor 68 ezer honfi-
társunk menekült meg a haláltól. Az õ szen-
vedésükön túl a gettó falainak lebontásakor 3 
ezer temetetlen holttest jelezte, milyen kegyetlen 
pusztításra képes a gyûlölködés és az uszítás.” 
(A szerkesztõ megjegyzése: a posztban egy-
szer sem szerepel a zsidó szó vagy a zsidó 
áldozatok kifejezés!)

Érdekesség, – írja a Mandiner -- hogy a 
párt a holokauszthoz, illetve a zsidósághoz 
való hozzáállása az elmúlt évek során száz-
nyolcvan fokos fordulatot vett. 2012-ben 
a párt jelenlegi európai parlamenti képvi-
selõje, Gyöngyösi Márton a kormány zsidó 
származású tagjait szerette volna listázni. 
Gyöngyösi az Országgyûlésben azt mondta, 

„Hogy felmérjük azt, hogy az itt élõ, és külö-
nösen a magyar országgyûlésben és a magyar 
kormányban hány olyan zsidó származású 
ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági koc-
kázatot jelent Magyarország számára. Úgy 
gondolom, hogy adósai egy ilyen felméréssel 
Magyarországnak”

2013-ban a Jobbik akkori politikusa, a 
tavaly kilépett Mirkóczki Ádám azt mond-
ta, hogy „a holokauszt olyan, mint a piros ulti, 
mindent visz.” A Jobbik másik botrányhõse, 
a pártból 2020-ban kizárt Kulcsár Gergely 
2015-ben a Duna-parti cipõkbe köpött bele, 
továbbá a holokausztot „kamukausztnak” 
nevezte.

Az ENSZ fõtitkára is a Covid-19 miatti anti-
szemitizmus növekedésérõl beszélt

Forrás: neokohn.hu

2021. január 26. A Neokohn a The Jerusal-
em Post cikkét ismerteti. 

„A COVID-19 új antiszemitizmus-hullámot 
váltott ki épp akkor, amikor a neonácizmus és a 
fehér felsõbbrendûség eleve felívelõ ágban volt” 
– mondta hétfõ este Antonio Guterres, az 
ENSZ fõtitkára. 

Az antiszemitizmus továbbra is pusz-
títja világunkat. Szomorú, de nem meg-
lepõ, hogy a COVID-19 járvány ennek a  

forrás: mandiner.hu

forrás: hegyvidek.hu
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mérgezõ ideológiának ismételt erõsödését vál-
totta ki” – mondta Guterres, a New York-i 
Park East zsinagógában a szerdai nemzet-
közi holokauszt-emléknap alkalmából tar-
tott ünnepségen.

Beszédében Guterres elkeserítõ képet 
festett az antiszemitizmus, az idegengyûlö-
let, a gyûlöletbeszéd, a fehér felsõbbrendû-
ség, a neonácizmus és a holokauszttagadás 
erõsödésérõl.

Guterres elmondta, hogy az amerikai 
Rágalmazás Elleni Liga (ADL) 2019-ben 
jegyezte a legmagasabb számú antiszemi-
ta eseményt, mióta 1979-ben megkezdte  
mûködését.

Minél több idõt töltenek az emberek az 
interneten, annál fogékonyabbak a fehér 
felsõbbrendûséget hirdetõk és a neonácik 
által terjesztett propagandára.

Egyes országokban a neonáci eszmék a 
közbeszédbe is beszivárogtak, ahogy kö-
vetõik „a rendõrségbe és az állambiztonsági 
szolgálatokba” – mondta. A fõtitkár hozzá-
tette, hogy a COVID-19 járvány okozta ká-
rok felmérésének magába kell foglalnia az 
antiszemitizmus növekedése okozta károkat 
is.

„Sajnos az antiszemitizmus és idegengyûlölet 
ellen nincs vakcina. Ám a legjobb fegyverünk 
továbbra is az igazság” – jelentette ki Guter-
res, aki szerint azért van szükség együttes 
fellépésre, hogy „szövetséget kovácsoljunk a 
neonácizmus és a fehér felsõbbrendûség növe-
kedése és terjedése ellen, valamint küzdjünk a 
propaganda és a dezinformáció ellen.”

Az Európai Unió antiszemitizmus elleni  
stratégiát készít

Forrás: demokrata.hu

2021. január 26. Az Európai Bizottság 
az antiszemitizmus elleni küzdelem je-
gyében és az európai zsidó élet elõmoz-
dítása érdekében stratégiát dolgoz ki eb-
ben az évben, ezzel támogatni kívánja az 
európai uniós tagországok tevékenysé-
gét az említett területeken – jelentette be  

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság 
elnöke az auschwitz-birkenaui náci kon-
centrációs tábor felszabadításának 76. év-
fordulója alkalmából tartott beszédében.

Az elnök kifejezte aggodalmát az antisze-
mitizmus globális térnyerése miatt. Mint 
fogalmazott, a koronavírus-járvány idõsza-
ka súlyosbította az összeesküvés-elméletek, 
a szándékosan meghamisított információk, 
a holokauszttagadás terjedését a közösségi 
médiában.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy fo-
kozottabban kell fellépni ez ellen, a ható-
ságoknak, a közösségi platformoknak és 
a felhasználóknak együtt kell mûködniük 
annak biztosítása érdekében, hogy a törté-
nelmi tények ne torzuljanak el, és felhívta a 
figyelmet a történelemoktatás fontosságára.

„Európa csak akkor lehet virágzó, ha zsidó 
közössége és más kisebbségei békében és harmó-
niában élhetnek” – mondta.

Köves Slomó szerint nincs értelme a sötétségre 
emlékezni önmagában a sötétségért

Forrás: pestihirlap.hu

2021. január 27. Áder János köztársasá-
gi elnök a budavári zsinagógában gyújtott 
gyertyát szerdán, a holokauszt áldozatainak 
nemzetközi emléknapján. 

A megemlékezésen Köves Slomó, az Egy-
séges Magyarorszá-
gi Izraelita Hitköz-
ség vezetõ rabbija 
arról beszélt: a “sö-
tétségre emlékezni ön-
magában a sötétsé-
gért” nincs értelme. 
Az emlékezés célja 
a zsidó hagyomány 
szerint az, hogy 
“mi is reményt, erõt 
tudjunk meríteni” 
belõle – mondta. Felidézte a váci Meizles 
fõrabbi történetét, akit 1944 tavaszán tisz-
telõi szerettek volna elbújtatni, de ragaszko-
dott ahhoz, hogy a közösségével maradjon.  

forrás: pestihirlap.hu
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Így került az auschwitzi táborba, ahol azzal 
kellett szembesülnie, hogy azok többsé-
ge, akikért vállalta, hogy elhurcolják, már 
nincs életben.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezetõ miniszter szerdán a közösségi olda-
lán megosztott videóban azt mondta, Ma-
gyarország ma képes megvédeni a magyar 
zsidóságot, a kormány védi az emberi mél-
tóságot, biztosítja a vallásszabadságot, és 
támogatja a magyar zsidóságot kulturális 
identitásának megõrzésében és megerõsí-
tésében.

Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael buda-
pesti nagykövete angol nyelvû videójában 
úgy vélekedett: 76 évvel a háború vége után 
aggodalomra ad okot, hogy a megemléke-
zés esetleg puszta közhellyé válik. Egyesek 
inkább politikai korrektségbõl elevenítik 
fel az eseményeket, és kevésbé törekszenek 
arra, hogy valóban átérezzék a múlt fájdal-
mát – hangoztatta.

Az ENSZ 2005-ben a holokauszt nem-
zetközi emléknapjává nyilvánította január 
27-ét. Ezen a napon szabadították fel a leg-
nagyobb második világháborús megsem-
misítõ tábort Auschwitz-Birkenauban. A 
nácik milliókat gyilkoltak meg koncentrá-
ciós táboraikban. Többségük zsidó volt, de 
áldozataik között ugyanúgy megtalálhatóak 
romák, fogyatékosok, homoszexuálisok és 
másként gondolkodók.

Megbirkózik-e a Facebook a holokauszt- 
tagadással?

Forrás: neokohn.hu, jta.org, tev.hu, 
eu.usatoday.com

2021. január 27-29. A Facebook új funkci-
ót vezet be a holokauszttagadás ellen. Azok, 
akik a holokausztra keresnek rá a Face- 
bookon, ezentúl ajánlást kapnak, hogy láto-
gassanak meg egy népirtásról szóló webol-
dalt, amelyet a Zsidó Világkongresszus és az 

UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos 
és Kulturális Szervezete) hozott létre — írja 
a JTA. 

A szerdai Nemzetközi 
Holokauszt Emléknap-
tól kezdõdõen a felhasz-
nálók egy “Tanulás a 
holokausztról” feliratú 
szövegdobozt fognak 
látni, ha a holokauszttal 
kapcsolatos kifejezések-
re keresnek rá. 

“A holokauszt 6 millió zsidó szisztematikus 
üldöztetése és legyilkolása volt, valamint más 
kirekesztett csoportoké. A népirtást a nácik 
és kollaboránsaik követték el a második vi-
lágháború idején” – írja a szövegdoboz. “A 
holokauszt megismerése megelõzheti késõbbi 
tömeggyilkosságokat és más, vallási, faji, vagy 
más különbségen alapuló gyûlölettõl vezérelt 
cselekményeket.”

A szövegdobozban szintén található egy 
link, amely az aboutholocaust.org-hoz ve-
zet, melyet a Zsidó Világkongresszus és az 
UNESCO üzemeltet.

Ronald Lauder, a Kongresszus elnöke 
elmondta, hogy az új eszközzel felvehetik a 
harcot a fiatalság holokauszttal kapcsolatos 
tudatlansága ellen. Egy tavaly õszi kutatás 
szerint a Z generáció komoly ismerethiány-
nyal rendelkezik a témában – 11 százalékuk 
szerint például a zsidók okozták a holo-
kausztot.

Ez elvileg az idei, január 27-i holokauszt 
emléknap óta kellene, hogy mûködjön. Ala-
pítványunk tapasztalata azonban az, hogy 
semmi sem látható az ilyen témájú kere-
séseinkkor, a közlés dacára tehát továbbra 
sem látható a „Tanulás a holokausztról” fel-
iratú szövegdoboz – írja a tev.hu. 

A USA Today minapi írásából pedig 
egyértelmûen kiderül: több mint három 
hónappal Zuckerberg látványos bejelentése 
óta továbbra is található holokauszttaga-

forrás: jta.org
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Ebben a hónapban új eljárást nem kezdeményezett Alapítványunk és korábbi eljárása-
inkkal kapcsolatban sem kaptunk értesítést.

dó tartalom a Facebookon. A lap idézi az  
antiszemitizmust monitorozó amerikai zsi-
dó szervezet, az Anti Defamation League 
(ADL) legújabb jelentését, amely megvizs-
gálta, hogyan birkózik meg a tíz vezetõ kö-
zösségi médiaplatform a holokauszttagadás, 
illetve az antiszemitizmus problémájával. A 
jelentésbõl kiderül, hogy legrosszabbul a 
Facebook és az Instagram teljesít e téren.

A Facebook így egyebek között csak ak-

kor volt hajlandó levenni egy, a holokauszt  
„hazugságát” hirdetõ antiszemita videót 
és egy „holokauszt-revizionista” zárt cso-
portot, amikor a USA Today kifejezetten 
rákérdezett a cégnél ezekre. Ugyanakkor a 
lapnak megerõsítették, hogy a jövõben fo-
kozott erõvel tisztítják meg a platformot az 
ilyen jellegû tartalmaktól, és „a világ min-
den országában ki fogjuk kényszeríteni az 
ilyen gyûlöletkeltõ hazugságok tiltását.” 



Az alábbi táblázatban a jelentésben található összes esetet, eseményt kronologikus sor-
rendben mutatjuk be. A Kategória rubrika megmutatja, hogy az adott eseményrôl a jelen-
tés melyik részében számoltunk be bôvebben.

A HÓNAP KRÓNIKÁJA

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

1.

7.

11.

13.

15.

2.

8.

Köves Slomó: Különösen veszélyes a Jobbikkal való 
összefogás

Jakab Péter a gyûlölködés veszélyeire 
figyelmeztetve emlékezett a budapesti gettó 
felszabadulására

Köves Slomó szerint nincs értelme a sötétségre 
emlékezni önmagában a sötétségért

Megbirkózik-e a Facebook a 
holokauszttagadással?

Toroczkai újabb antiszemita uszítása

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Antiszemita fenyegetés az Instagramon

Az ENSZ fôtitkára is a Covid-19 miatti 
antiszemitizmus növekedésérôl beszélt

Szalay-Bobrovniczky Vince: Az antiszemitizmus 
kérdése a baloldal számára taktikai-politikai 
kérdéssé silányodott

Antiszemitizmus elleni kézikönyvet tett közzé az 
Európai Bizottság

Az Európai Unió antiszemitizmus elleni stratégiát 
készít

Antiszemita képmegosztás a Facebookon

Emléktáblát avattak a Maros utcai nyilas vérengzés 
áldozatainak emlékére

Facebookon ”judapestezett” a Mi Hazánk 
Mozgalom békési képviselôje

Éles vitát váltott ki Lukácsi Katalin politikus 
holokausztmegemlékezése

Meglepô fordulat: újraindul a nyomozás a 
leányfalui SS-zászló ügyében

január 7.

január 11-12.

január 26.

január 1.

január 17.

január 27.

január 27-29.

január 31. -
február 3.

január 8.

január 13-15.

január 26-29.

január 27-28.

január 28.

január 7.

január 26.

4.

6.

10.

12.

14.

3.

5.

9.

Hivatalos és civil reakciók

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Fenyegetés
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Hírek és vélemények a  
magyarországi antiszemitizmusról



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