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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 fog-
lalkoznak: antiszemita gyûlölet-bûncselek-
ményekkel és gyûlölet motiválta inciden-
sekkel. A jelentések mindkét cselekményt  
összefoglalóan ‘gyûlöletcselekményeknek’ 
nevezik. Az antiszemita gyûlölet-bûncselek-
mények és az egyéb típusú gyûlölet-bûncse-
lekmények közötti fô különbség az antisze-
mita motiváció megléte. Az egyes országok 
eltérô törvényei és jogszabályi alkalmazásai 
következtében változó, hogy a büntetôjog 
szerint mely antiszemita incidensek számí-
tanak bûncselekménynek. Elôfordulnak 
olyan gyûlölet motiválta cselekmények is, 
amelyek ugyan felzaklatják a zsidó közössé-
get, mégsem tekinthetôek bûncselekmény-
nek, például a szólásszabadság égisze alatt. 
Az általános áttekintés megszerzése és az 
idôbeli változások vizsgálata érdekében a 
Tett és Védelem Liga szerint mindkét típusú 
cselekmény 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.

A Tett és Védelem Alapítvány júniusi 
monitoringtevékenysége során öt antisze-
mita gyûlöletcselekményt azonosított, ezek 
mindegyike a gyûlöletbeszéd kategóriájába 
tartozik. 
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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 

Az elsô esetben Fináli Gábor rabbi újabb 
Izrael-ellenes kijelentést tett, a második 
esetben két zsidó tinédzsert ért szóbeli an-
tiszemita inzultus a budapesti belvárosban. 
E mellett antiszemita szomszédok zaklat-
nak egy nyugdíjas debreceni házaspárt, 
és chaten fenyegetik a Likud külügyi kap-
csolatokért felelôs koordinátorát. Az ötö-
dik esetben a TEV kiderítette, hogy hat 
éve még antiszemita tartalmakat posztolt  
Dunaújváros jobbikos alpolgármestere.

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. 

Ebben a hónapban további egy gyûlö-
letcselekményt - horogkeresztet ábrázoló 
járdát alakítottak ki Kistokajban - azonosí-
tottunk. 

Alapítványunk ebben a hónapban nem 
kezdeményezett új eljárást, és korábbi el-
járásainkkal kapcsolatban sem kaptunk  
értesítést.



5

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, illet-
ve azt is feltételezhetik, hogy a hatóságok 
nem tudják majd bizonyítani a gyûlölet- 
motivációt, 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 
figyelmét a gyûlölet motiválta bûncselek-
ményekre és az összegyûjtött adatok alap-
ján hosszú távú trendeket rajzoljanak fel. 
A civil szervezetek segíthetnek egy-egy 
eset jogi útra terelésében, jogi védelmet 
nyújthatnak az áldozatoknak, és egyéb  
módokon 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 statiszti-
kába (például nem az adott országban 
történtek, nem bizonyítható az anti-
szemita szándék, nem világosak az eset  
körülményei)

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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• 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.

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. JÚNIUS

A Tett és Védelem Alapítvány ebben a 
hónapban, monitoringtevékenysége során 
öt antiszemita gyûlöletcselekményt azono-
sított. Ezek mindegyike a gyûlöletbeszéd 
kategóriájába sorolható.

 
G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

Verbális antiszemita inzultus ért két zsidó 
tinédzsert Budapesten

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. június 14. Alapítványunk arról ér-
tesült, hogy szóbeli antiszemita 
inzultusnak volt kitéve két zsidó 
tinédzser Budapesten. A sértet-
tek a belvárosban sétáltak, ami-
kor egyikőjük arra lett figyelmes, 
hogy egy járókelô feléjük köpött, 
majd rájuk szólt, hogy “irány 
vissza Auschwitzba”. Ezt kö-
vetôen többször is szitkozódott, 
mocskos zsidónak nevezve a fia-
talokat. Az elkövetô karjára a jól 
ismert náci szimbólum, a “Heil, 

Hitler” köszöntés kezdôbetûinek sorszáma 
alapján képzett “88”-as szám volt tetoválva.

Antiszemita szomszédok zaklatnak egy 
debreceni nyugdíjas zsidó házaspárt

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. június 19. A Tett és Védelem Ala-
pítványhoz fordult az a debreceni nyugdíjas 
zsidó házaspár, akit hosszú ideje verbálisan 
zaklatnak a szomszédjaik. A többnyire al-
koholos befolyásoltság alatt lévô férfi és 
nô naponta nyilvánosan zsidózik, isten-
káromlóan átkozódik. Az elviselhetetlen-
ségig fokozódott antiszemita légkör káros 
egészségügyi hatással van a súlyos betegsé-
gekkel küszködô házaspárra, akik a debre-
ceni fôjegyzônél és a rendôrkapitányságon 
is panaszt tettek, idáig eredménytelenül. A 
TEV jelenleg bizonyítékokat gyûjt és vizs-
gálja, hogy milyen jogi segítségnyújtásra 
van lehetôség.

Ismét Izraelt támadja a Mazsihisz 
anticionista rabbija

Forrás: neokohn.hu

2021. június 21. A korábbi anticionista 
botrányairól ismert Hunyadi téri zsinagó-
ga mazsihiszes rabbija, Fináli Gábor ezút-
tal Nyugat-Jeruzsálem izraeli elfoglalását 
ünneplô Jeruzsálem nap alkalmából kriti-
zálta a zsidó államot - írja a neokohn.hu.  
A neológ rabbi egy videót posztolt, ahol 
szélsôséges rigmusokat skandáló izraeliek 
láthatók. “Leszalámizás, bantusztánok, 
kis városállamok megalapításának terve 
nem igazi béketerv” – jellemezte az izrae-
li oldal hozzáállását a békefolyamathoz írt  
kommentjében. 

Júda-Somron területérôl ezt írta: “Az 
oda betelepített lakosság illegális. A be-
telepített civilek felhasználása a megszál-
láshoz, külön bûn.” A lap megjegyzi, hogy 
természetesen Fináli az izraeli oldalt ne-
vezte bûnösnek.

Következô hozzászólásában arról írt, 
hogy Izrael “élô pajzsnak használja” a zsidó 
civileket. Egy kommentelő hozzátette, hogy 
“a gyûlölet népe”, ezzel Fináli nem vitat-
kozott, a kommentet nem moderálta. To-
vábbá egy ismert Izrael-ellenes kommen-
telô a Jeruzsálem-napi zsidó felvonulókat a  
“Netanjahu jugend” szókapcsolattal illette. 
Finali erre úgy reagált: “Elôtte is volt. Utá-
na is lesz” – írta, arra utalva, hogy Netan-
jahu után is lesznek “izraeli nácik” - jegyzi 
meg a neokohn.hu.

WhatsApp és Messenger üzenetben 
fenyegetik a Likud külügyi kapcsolatokért 
felelôs koordinátorát

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. június 25. Tamir Wertzberger, a 
Likud külügyi kapcsolatokért felelôs ko-
ordinátora rendszeresen kap különbözô 
fenyegetô tartalmú antiszemita, rasszista 
üzeneteket. A küldô egyebek mellett “ho-
mofób náci kápónak, emberi szemétnek,  
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antiszemita zsidónak és buzi patkány-
nak” nevezte Wertzbergert, aki szerinte 
Orbán Viktort szolgálja, és akit felszólít 
arra, hogy távozzon Budapestrôl. A TEV 

jelenleg bizonyí-
tékokat gyûjt az 
ügyben és vizs-
gálja, milyen 
jogi lehetôségek 
vannak a zakla-
tó felelôsségre  
vonására.

Hat éve még antiszemita tartalmakat 
posztolt Dunaújváros jobbikos alpolgármestere

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. június 30. Antiszemita bejegyzé-
seket osztott meg 2015-ben Barta Endre 
dunaújvárosi alpolgármester személyes Fa-
cebook-oldalán - derítették ki a TEV mo-
nitoring tevékenységet végzô munkatársai. 

A legrégebbi, 2015. január 6-án posztolt 
bejegyzés anticionista zsidókat ábrázol, 
kezükben egy molinó, amely szerint nem 
a Fatah és a Hamász, hanem a cionizmus 

jelenti a problémát. A július 8-i bejegy-
zésében arra utal, hogy Izrael történelme 
ismeretében világossá válik, hogy ki a ter-
rorista. Míg az október 21-én feltöltött fotó-
montázs Izraelt az Egyesült Államok, Kína 
és az EU társaságában, a vért és háborút 
hozó sötét oldalon ábrázolja. A Csillagok 
háborúja univerzum sajátos értelmezése 
Barta hozzászólása alapján a saját ötlete 
volt. A három poszt közül kettô már nem 
érhetô el, az Izraelt terroristának nevezô 
bejegyzés továbbra is látható.



12

A
N

T
IS

Z
E

M
IT

A
 G

Y
Ű

L
Ö

L
E

T
-B

Ű
N

C
S

E
L

E
K

M
É

N
Y

E
K

 É
S

 I
N

C
ID

E
N

S
E

K
  

2
0

2
1.

 J
Ú

N
IU

S

TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitor-
ingtevékenysége során 2021. júniusában 
egy olyan esetet azonosított, amely bár gyû-
löletcselekmény, az idôpontja ismeretlen, 
vagy jelentéktelensége, illetve az antiszemi-
ta szándék egyértelmûségének hiánya miatt 
nem képezi részét a statisztikának.

Horogkeresztet ábrázoló járdát alakítottak 
ki Kistokajban

Forrás: hirklikk.hu

2021. június 29. A Hírklikk figyelt fel rá, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tele-
pülésen egy horogkeresztet formáló járdát 

építettek, közterületen. A lap szerint a szán-
dékosság komoly bûn lenne, de a véletlen 
sem zárható ki, ami még súlyosabb hiba. A 
horogkereszt a helyszínen kevésbé feltûnô, 
mivel a járdák még hosszan, több irányvál-
tással folytatódnak.
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Országszerte megemlékeztek a holokauszt 
áldozatairól

Forrás: baon.hu, dehir.hu, szeged.hu,  
dehir.hu, egriugyek.hu 

2021. június 1. Júniusban számos tele-
pülésen - Baján, Kecskeméten, Kaposvá-
ron, Szegeden, Kalocsán, Debrecenben, 
Egerben - tartottak holokauszt-megemlé-
kezéseket. A helyi és országos zsidó vallási 
szervezetek képviselôi, hitközségi vezetôk, 
rabbik, a magyarországi történelmi egyhá-
zi képviselôi és politikusok felidézték a 77 
évvel ezelôtti eseményeket és az emlékezés 
fontosságát, a Jóistenben való töretlen hit 
szükségességét hangsúlyozták. Egyúttal fi-
gyelmeztettek: napjainkban újra erôsödik 
az antiszemitizmus, amellyel szemben min-
den erôvel harcolni kell. A kormány képvi-
selôi nyomatékosították, hogy Magyarorszá-
gon zéró tolerancia van az antiszemitizmus 
minden formája ellen.

Átadták a felújított Rumbach Sebestyén 
utcai zsinagógát

Forrás: baon.hu, dehir.hu, szeged.hu,  
dehir.hu, egriugyek.hu 

2021. június 11. Csütörtök Budapesten 
átadták a teljeskörûen renovált Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagógát. Az 1872-ben 
fölavatott, a második világháború óta ro-
mos épületet négy év alatt, a kormány 3,2 
milliárdos támogatásával újították fel. No-
vák Katalin családokért felelôs tárca nél-
küli miniszter köszöntôjében arról beszélt, 
hogy azt remélik, élet költözik e falak közé 
- számolt be az MTI. A miniszter azt kíván-
ta, hogy a magyarországi zsidó közösségek 
ne csak szabadon és biztonságban élhesse-
nek Magyarországon, hanem virágoztassák 
fel újra azt a vallási és kulturális hagyo-
mányt, mely a holokauszt tragédiája elôtt 
része volt Budapest és az ország kulturális  
gazdagságának.

Hozzátette: büszkék arra is, hogy míg 
máshol erôsödik a hívô közösségek üldözése 
és az antiszemitizmus, templomokat, zsina-
gógát zárnak be, addig Magyarországon az 
elmúlt 10 évben több zsinagógát nyitottak. 

Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) el-
nöke hangsúlyozta, hogy a zsidó közösség 
sokszínûsége alapérték, a magyar zsidósá-
gon belül egymás mellett élô hagyományok 
léte és elfogadása “nem a Mazsihisz újkeletû 
hóbortja.” 

Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresz-
szus elnöke azt mondta, hogy a legtöbb ál-
lam félt kiállni a zsidó emberek mellett az 
izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban 
a közelmúltban. Magyarország azon kevés 
állam egyike volt, amelynek volt ehhez bá-
torsága – hangsúlyozta, hozzátéve: ezért az 
egész világ zsidó közössége hálás. 

Az ünnepségen Frölich Róbert országos 
fôrabbi, Jákov Hadasz-Handelszman, Izra-
el budapesti nagykövete, Erdô Péter bíbo-
ros, esztergom-budapesti érsek és Fabiny  
Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház elnök-püspöke is részt vett.

Szombathely zsidóságának emléket állító 
kiállítás nyílt Izraelben

Forrás: akibic.hu 

2021. június 27. Szemtôl szemben – Ké-
pek az elhurcolt szombathelyi zsidóság 
történetébôl címû kiállítás bepillantást 
nyújt a holokauszt elôtt mintegy 3200 lel-
ket számláló szombathelyi zsidóság min-
dennapjaiba. A fotótárlatot Ramat Gan és 
Szombathely testvérvárosi együttmûködé-
sének részeként Ramat Gan Jad Lebanim 
nevû középületében állították ki - számol 
be akibic.hu.  Benkő Levente, Magyarország 
tel-avivi nagykövete a magyar történelem 
legsötétebb fejezetének nevezte a magyar 
zsidóság elhurcolását. 

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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Antiszemitizmus konferenciát tartottak 
Budapesten

Forrás: neokohn.hu, szombat.org

2021. június 28. Antiszemitizmus Ma-
gyarországon: látszat és valóság címmel tar-
tott kétnapos konferenciát a Danube Insti-
tute - számol be az MTI alapján a neokohn.
hu. Az emberi méltóságot meg kell védeni, 
a kabinet fô feladata, hogy jólétet bizto-
sítson az állampolgárainak – hangoztatta 
Azbej Tristan államtitkár. Hozzátette: az 
elmúlt tizenegy évben olyan intézkedéseket 
fogadtak el, amelyek példátlanok a magyar 
történelemben. A lépések hatékonysága ta-
lán vitatható, a kormány őszinte szándéka az 
antiszemitizmus elleni küzdelemben nem – 
mondta.  

Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael bu-
dapesti nagykövete azt mondta, hogy Ma-
gyarországon él Közép-Európa legnagyobb 
zsidó közössége, és a tagjai biztonságban 
sétálhatnak az utcán, az intézményei pe-
dig rendben mûködnek. Ez sokat elmond 
nyolcvan évvel a holokauszt után – véleke-
dett. Magyarország az Európai Unióban a 
lista alján található az antiszemita támadá-
sok számát tekintve, ebben szerepet játszott, 
hogy a kormány zéró toleranciát hirdetett a 
jelenséggel szemben – jegyezte meg. 

Heisler András, a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetségének elnöke kijelen-

tette, hogy a holokauszt képes a második 
generáció tagjaiban mai napig ható trau-
mákat okozni. Magyarországon jobb a zsi-
dók helyzete, mint Európa más államaiban, 
szabadon felvállalhatják az identitásukat az 
utcán, fizikai támadások csak elvétve érik 
ôket. Ennek ellenére élnek félelmek a kö-
zösség tagjaiban, nincs azonban olyan anti-
szemitizmus az országban, amelybôl ezeket 
közvetlenül le lehetne vezetni – hangoz-
tatta. Heisler is méltatta a kormány intéz-
kedéseit, a zéró tolerancia elvét, a zsinagó-
gák és az elhagyatott temetôk felújítását és 
megemlítette, hogy az online térben min-
denütt terjed az antiszemitizmus, a korona-
vírus-járvány ráadásul új 
összeesküvés-elmélete-
ket is szült. A társadalom 
egyharmada antiszemita 
kisebb-nagyobb mérték-
ben – mondta a Medián 
felmérésére hivatkozva.

Köves Slomó, az Egy-
séges Magyarországi Iz-
raelita Hitközség vezetô 
rabbija hangsúlyozta, 
hogy az utóbbi években 
csökkent az antiszemi-
tizmus, de még mindig 
jelentôs mértékû, és a 
jelenséget csak hosszú 
távon lehet leküzdeni. 

HÍREK ÉS VÉLEMÉNYEK 
A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUSRÓL

„Az akkori magyar állam nem tudta 
megvédeni honfitársainkat, Magyarország 
ezért felelôsséggel viseltetik. Erre emléke-
zünk, és emlékeztetni kell rá” – hangsú-
lyozta a magyar nagykövet, majd kiemelte, 
hogy a mai Magyarország biztonságos ott-
hona a zsidóságnak, ahol a zsidó polgárok  

identitásukat szabadon megélhetik és ápol-
hatják, és ahová nem jut el az Európában 
feléledő antiszemitizmus. Roi Barzilai, Ra-
mat Gan polgármester-helyettese szerint 
napjainkban is létezô jelenség a rasszizmus, 
az idegengyûlölet, a homofóbia, a gyûlölet, 
és ma is küzdeni kell az emberi jogokért.
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Frölich Róbert országos fôrabbi úgy vé-
lekedett: bár a magyarországi antiszemitiz-
mus mértékérôl szóló statisztikák kedvezô 
képet festenek, nem feltétlenül fedik a való-
ságot. Úgy fogalmazott, hogy egyetlen anti-
szemita megnyilvánulás is eggyel több az el-
fogadhatónál. Szerinte az antiszemitizmus 
megjelenése valóban alacsony szintû, de ez 
nem a valóság. A valóság ugyanis nem csu-
pán az, ami a statisztikákban megjelenik, 

hanem az is, amit az emberek megélnek, 
például amikor beülnek egy kisváros kocs-
májába. Szerinte fontos az oktatás, amely 
hosszú távon fejti ki hatását. 

John O’Sullivan, a Danube Institute el-
nöke is megjegyezte: az antiszemitizmus je-
len van Magyarországon, de kisebb mérték-
ben, mint Nyugat-Európában. Reményét 
fejezte ki, hogy a jelenség teljesen eltûnik.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK

Izraelt “agresszorozó” jobbikost indít az 
előválasztáson a DK

Forrás: neokohn.hu

2021. június 1. Dobrev Klára a Face-
book-oldalán jelentette be, hogy a Demok-
ratikus Koalíció Pál Gábort támogatja Pest 
megye 3. választókerületben az ellenzéki 
elôválasztáson. A politikus korábban a Ma-
gyar Nemzet és a Magyar Hírlap újságírója 
volt, majd a Jobbik sajtófônöke lett, jelenleg 
szentendrei jobbikos önkormányzati kép-
viselô. Korábban kiállt Gyöngyösi Márton 
listázása mellett is, és Csatáry Lászlót sem 
tartotta háborús bûnösnek - olvasható a 
neokohn.hu-n.  

Pál Gábor legutóbb 2020 januárjában tett 
Izrael-ellenes megjegyzést, amikor Orbán 
Viktor nyilatkozatára a következôképpen 
reagált: “Miért is kéne Magyarországnak 
egyértelmûen egy háborúpárti, provoká-
tor, ôrült nagyhatalmi vezetô és közel-keleti  
agresszor oldalára állnia?”

Sobotka: Az antiszemitizmus olyan, mint a 
zacc, nem szabad felrázni

Forrás: mandiner.hu, szombat.org, 
mazsihisz.hu

2021. június 1. Meglátogatta a felújított 
Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát Wol-
fgang Sobotka, az osztrák Nemzeti Tanács 
elnöke. A politikus a látogatás alkalmával 
hosszabb megbeszélést folytatott Heisler 
Andrással, a Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetsége (Mazsihisz) elnökével, a 
beszélgetésen az erôsödô antiszemitizmus 
volt a fô téma - tájékoztat a mazsihisz.hu. A 
politikus hangsúlyozta: a külföldi hivatalos 
útjai során nagyon fontosnak tartja, hogy 
ne csak állami vezetôkkel találkozzon, ha-
nem a helyi zsidóság képviselôivel is. 

Heisler András méltatta a vendégek szá-
mára a Rumbach zsinagóga jelentôségét 
abból a szempontból, hogy a hamarosan 
megnyíló épület nem csak zsidó hitéleti 
funkciókat lát majd el, de egyúttal kulturá-

lis, turisztikai és közösségépítô feladatokat 
is a tevékenysége fókuszába helyez. Megje-
gyezte: a Rumbach olyan közösségi tér, ahol 
a Mozaik Zsidó Közösségi HUB révén össze-
sen 18 zsidó civil szervezet talált otthonra, 
sôt, itt kapott helyet a Zsidó Világkongresz-
szus (WJA) magyarországi képviselete is. 

Sobotka megjegyezte: habár az antisze-
mitizmus jelensége a legfrissebb kutatások 
szerint a társadalom peremén sarjadzik, ez 
az elôítéletes világlátás voltaképpen belül-
rôl, a társadalom közepébôl fakad. Azért 
kell ellene harcot folytatni – jelentette ki –, 
mert az antiszemitizmus nem csupán kirí-
vóan kisebbség- és közösségellenes, hanem 
– antidemokratikus volta révén – az egész 
demokráciára jelent veszélyt.

Szijjártó: Magyarország kiáll Izrael mellett
Forrás: demokrata.hu, magyarhirlap.hu, 

portfolio.hu, 24.hu

2021. június 1. Magyarország kiáll barát-
ja, és szövetségese, Izrael mellett - hangsú-
lyozta jeruzsálemi találkozójukon Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter Ben-
jamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek 
- adta hírül a Magyar Hírlap. 

„Izrael a barátunk, a szövetségesünk, s 
teljesen természetes, hogy amikor táma-
dás éri, akkor kiállunk Izrael, a barátunk 
mellett” - mondta a magyar külügyminisz-
ter, aki arról biztosította izraeli kollégáját, 
hogy Magyarország a jövôben is hasonló 
álláspontot fog képviselni. „Izraelt megtá-
madta egy terrorszervezet, a Hamász. Saj-
nos a nemzetközi politikai arénában ennek 
kimondásához nem volt elég bátorság. A 
képmutatás és a kettôs mérce miatt a nem-
zetközi közösség nem állt ki Izrael mellett” 
- emelte ki a Szijjártó. 

„A Hamászt és Izrael államot gyakorlati-
lag egy szinten kezelték, mintha a Hamász 
valamifajta NGO lenne, holott világosan 
kell beszélnünk, ez egy terrorszervezet, 
mely megtámadta Izraelt” - tette hozzá. 
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Izraelnek igenis joga van az önvédelem-
hez - hangsúlyozta a tárcavezetô, aki sajnál-
kozását fejezte ki amiatt, hogy a nemzetkö-
zi politikai szervezetekben nem jött létre 
közös álláspont ezen helyzet értékelésérôl. 
„Sajnáljuk, hogy elvitatták azt a tényt, hogy 
Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, 
sajnáljuk, hogy egyes nemzetközi szerveze-
tek Izraelt és a Hamászt egy szinten akarták 
kezelni, mintha a Hamász egy NGO lenne, 
és sajnáljuk azt is, hogy a nemzetközi szer-
vezetek nem beszéltek világosan arról, hogy 
Izraelnek igenis joga van az önvédelemhez” 
- bírálta Szijjártó a gázai rakétatámadások 
nemzetközi visszhangját. 

„Magyarország az EU-ban és az ENSZ in-
tézményeiben is több olyan álláspontot, kö-
zös nyilatkozatot, határozatot vétózott meg, 
amely álláspontok, nyilatkozatok rendkívül 
tisztességtelenek voltak” - emlékeztetett a 
magyar diplomácia tevékenységére utalva. 

„Abszolút elfogultan, Izrael-ellenesen kö-
zelítették meg a valós helyzetet. Ezeket az 
Izrael-ellenes álláspontokat mi eddig sem 
támogattuk és a jövôben sem fogjuk támo-
gatni” - ígérte Szijjártó Péter.

A DK is beállt a Simon Wiesenthal Intézetet 
„nemzetbiztonsági kockázatnak” tartó 
jobbikos Szilágyi György mögé

Forrás: neokohn.hu

2021. június 3. A Demokratikus Koalíció 
(DK) Szilágyi Györgyöt támogatja az ôszi el-
lenzéki elôválasztásokon. Ezt Dobrev Klára, 
a DK miniszterelnök-jelöltje jelentette be a 
Facebookon. A Neokohon korábban arra 
emlékeztetett, hogy Szilágyi, a Jobbik alel-
nökeként 2013-ban javasolta a Simon Wie-
senthal Központ betiltását, melyet „magya-
rellenes szervezetnek” nevezett. 

Szilágyi azt sérelmezte, hogy a központ 
elítélte magyar fociultrák csoportját, akik 
Csatáry Lászlót éltetô molinót mutattak 
fel egy mérkôzésen. Mint emlékezetes, 
Csatáry rendôrtisztként súlyos szerepet 
vállalt az 1944-es kassai deportálásokban.  

Szilágyinak azóta is volt antiszemita botrá-
nya. Az oltási igazolványról a koncentrációs 
tábor és a sárga csillag jut eszébe. Nyilatko-
zatát a TEV is elítélte. 

Szilágyit korábban az LMP is felvállalta 
az ellenzéki elôválasztáson.

A cigányokat a zsidók biológiai fegyverének 
tartó Rig Lajost támogatja a DK

Forrás: mandiner.hu

2021. június 6. A DK és Dobrev Klára tá-
mogatásával indul az országgyûlési válasz-
táson a jobbikos Rig Lajos. A politikus ezt a 
Facebookon tudatta követôivel, egy Dobrev 
Klárával közös kép kíséretében. Úgy tûnik, 
Rig Lajos komoly változáson ment keresz-
tül, hiszen a politikus pár évvel ezelôtt 
még olyan cikket posztolt, amely szerint a 
cigányságot a zsidók biológiai fegyverként 
használják - írja a mandiner.hu.  

„Ideje a térségünknek is félretenni az 
ideológiai vitákat. A DK megtette ezt, ami 
miatt kivívta a hálámat és tiszteletemet. 
Szövetségünk alapja, hogy nem azt keres-
sük, ami elválaszt, hanem azt, ami össze-
köt” – írta Rig.

Orbán Viktor a Zsidó Világkongresszus 
elnökével tárgyalt

Forrás: kema.hu, szon.hu, vg.hu,  
magyarnemzet.hu, neokohn.hu

2021. június 10. Orbán Viktor miniszter-
elnök a Karmelita kolostorban fogadta Ro-
nald S. Laudert, a Zsidó Világkongresszus 
(WJC) elnökét, miután vendége részt vett 
a budapesti Rumbach Sebestyén utcai zsi-
nagóga megnyitóján – tájékoztatta az MTI-t 
Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtó-
fônöke. A nemzetközi jelentôségû mûemlék 
ICOMOS-díjjal elismert rekonstrukciója 
3,2 milliárd forintból, kormányzati támoga-
tással valósult meg. 

A megbeszélésen, amelyen részt vett  
Novák Katalin családokért felelôs tár-
ca nélküli miniszter is, Orbán Viktor és  
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Ronald S. Lauder megállapították, hogy a 
magyarországi zsidóság csakúgy, mint az 
elmúlt években, továbbra is mindenben 
számíthat a magyar kormány segítségére. 
A WJC elnöke méltányolta a zsidó közös-
ségnek juttatott kormányzati támogatást a 
koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, 
valamint a hazai zsidóság életminôségét 
javító egészségügyi, szociális és kulturális 
beruházásokhoz, intézményfejlesztésekhez. 

Lauder biztatónak nevezte Orbán Viktor 
közelmúltban tett látogatását Izraelben, és 
megköszönte Magyarország kormányának 
támogató kiállását a zsidó állam mellett a 
nemzetközi fórumokon. Orbán Viktor em-
lékeztetett arra, hogy az antiszemitizmus 
ellen a magyar kormány továbbra is a zéró 
tolerancia talaján áll, és a közös értékek je-
gyében további együttmûködést ajánlott a 
Zsidó Világkongresszus elnökének.

Bíró Lászlót indítja a Jobbik a borsodi 
elôválasztáson

Forrás: telex.hu, hvg.hu, 24.hu,  
magyarnarancs.hu

2021. június 27. Újra Bíró Lászlót indítja 
a Jobbik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
6-os választókerületben, az ellenzéki elôvá-
lasztáson. A Jobbik közleménye szerint Bíró 
„jobboldali, keresztény, nôs emberként az 
idôközi választás után is rendületlenül,  
szívvel-lélekkel küzd” a választókerülete 
lakosaiért, és jól érti az ott élôk problémá-
it, és az ôszi borsodi idôközi választáson a 
kormánypártok hazudtak róla - számol be 
a telex.hu. 

Bíró László ôsszel, 1700 szavazattal 
maradt alul az idôközi országgyûlési vá-
lasztásokon a Fidesz jelöltével, Koncz 
Zsófiával szemben. A kampányban Bíró 
évekkel ezelôtti antiszemita megnyilvánu-
lásai is elôkerültek, amelyekben Budapestet  

„judapestnek” nevezte. A Magyar Nemzet 
cikke szerint azt is szóvá tette, hogy a kör-
nyékbeli wellness szállodák vendégei között 
sok a zsidó. Bíró az antiszemita beszóláso-
kért bocsánatot kért tavaly. 

Bíró László indítása ellen a Mazsihisz is 
tiltakozását fejezte ki. A szervezet szerint 
nincs helyük a magyar közéletben antisze-
mita, rasszista és kirekesztô nézeteket valló 
politikusoknak.

Magyarország elsôként bojkottálta a 
durbani konferenciát

Forrás: neokohn.hu, mandiner.hu, tev.hu

2021. június 28. Az uniós tagállamok 
közül elsôként Magyarország jelentette be, 
hogy távolmarad az ENSZ idén huszadik al-
kalommal megrendezett rasszizmusellenes 
konferenciájáról, amely szinte a kezdetek-
tôl antiszemita és Izrael-ellenes üzenetek 
fórumként mûködik – számolt be a The Je-
rusalem Post nyomán a Neokohn. A lépést 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter a Simon Wiesenthal Központ egyik 
vezetôjének, Mark Weitzmannak írt levelé-
ben indokolta meg. 

“A magyar kormány zéró toleranciát hir-
detett az antiszemitizmussal szemben és 
teljes mértékben elkötelezett abban, hogy 
garantálja a zsidó nép biztonságát – ezt a 
nemzetközi fórumokon is következetesen 
képviseljük” – írta Szijjártó. Hozzátette: 
ennek szellemében hazánk nem támogatta 
a Durbani Nyilatkozatot sem, amit tavaly év 
végén fogadott el az ENSZ Közgyûlése. 

Több ország – köztük az USA, Kanada, 
Olaszország, Ausztrália, Izrael és Német-
ország – is bojkottálta már a rendezvényt 
korábbi években. A múlt héten az Egyesült 
Királyság közölte, csatlakozik az Egyesült 
Államokhoz, Kanadához és Ausztráliához, 
és bojkottálja az idei rendezvényt.
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Axel Springer: Fel is út, le is út annak, akit 
irritál az izraeli zászló

Forrás:  zsido.com 

2021. június 23. A Magyarországon is 
erôs piaci jelenléttel bíró Axel Springer 
német médiaóriás vezetôe kemény han-
gon tette helyre a cég berlini központjá-
ra felvont izraeli zászló miatt háborgókat  
– írja a zsido.com. 

Mathias Döpfner vezérigazgató az Axel 
Springer 16 000 munkavállalója számára 
elmondott üzenetében arra biztatta a zsi-
dó állam melletti kiállást elutasító dolgo-
zókat, hogy keressenek más munkahelyet 
maguknak. Hozzátette: a heteken át tartó  

EGYÉB HÍREK

antiszemita tüntetéseket követôen elhatá-
rozták, hogy a cég központja elôtt lobogó 
európai, német és berlini zászló mellé egy 
hétre felvonják az izraeli zászlót is, és ezzel 
fejezzük ki szolidaritásunkat. Nem tolerál-
ják az efféle agresszív antiszemita mozgal-
makat. Többen jeleztek, hogy nem dolgoz-
nak szívesen egy olyan helyen, ahol ilyesmit 
tesznek. „Azt hiszem, ez egy jó meglátás, hi-
szen az ilyen ember nem illik cégünk érték-
rendjéhez. Ez ilyen egyszerû” – jelentette ki  
Döpfner egy videokonferencia során.

A vezérigazgató elmondta, hogy nyitott a 
párbeszédre, és voltak olyanok, akik meg-
fontolandó érveket hoztak fel, azonban 
ebbe nem fér bele a teljes elutasítás.
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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.



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.

15.

2.

10.

8.

Országszerte megemlékeztek a holokauszt 
áldozatairól

Orbán Viktor a Zsidó Világkongresszus 
elnökével tárgyalt

Bíró Lászlót indítja a Jobbik a borsodi 
elôválasztáson

Egyéb hírek

Izraelt “agresszorozó” jobbikost indít az 
elôválasztáson a DK

Antiszemita szomszédok zaklatnak egy 
debreceni nyugdíjas zsidó házaspárt

Átadták a felújított Rumbach Sebestyén utcai 
zsinagógát

Sobotka: Az antiszemitizmus olyan, mint a 
zacc, nem szabad felrázni

Ismét Izraelt támadja a Mazsihisz anticionista 
rabbija

A DK is beállt a Simon Wiesenthal Intézetet 
„nemzetbiztonsági kockázatnak” tartó 
jobbikos Szilágyi György mögé

WhatsApp és Messenger üzenetben 
fenyegetik a Likud külügyi kapcsolatokért 
felelôs koordinátorát

Verbális antiszemita inzultus ért két zsidó 
tinédzsert Budapesten

Szijjártó: Magyarország kiáll Izrael mellett

Axel Springer: Fel is út, le is út annak, akit 
irritál az izraeli zászló

A cigányokat a zsidók biológiai fegyverének 
tartó Rig Lajost támogatja a DK

Szombathely zsidóságának emléket állító 
kiállítás nyílt Izraelben

június 1.

június 21.

június 3.

június 25.

június 14.

június 1.

június 10.

június 27.

június 1.

június 23.

június 6.

június 27.

június 1.

június 19.

június 11.

4.

12.

6.

14.

3.

11.

5.

13.

9.
Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd
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Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók



Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

További gyûlöletcselekmények

Hírek és vélemények a  
magyarországi antiszemitizmusról

 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

16.

18.

17.

19.

Antiszemitizmus konferenciát tartottak 
Budapesten

Horogkeresztet ábrázoló járdát alakítottak ki 
Kistokajban

Magyarország elsôként bojkottálta a durbani 
konferenciát

Hat éve még antiszemita tartalmakat posztolt 
Dunaújváros jobbikos alpolgármestere

június 28.

június 29.

június 28.

június 30.

22

Hivatalos és civil reakciók



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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