
A N T I S Z E M I T A     

 G Y Û L Ö L E T - B Û N C S E L E K M É N Y E K

É S  I N C I D E N S E K

H A V I  Ö S S Z E F O G L A L Ó

2 0 2 1 .  M Á J U S

T E T T  É S  V É D E L E M

L I G A



Vezetői összefoglaló 3

A Tett és Védelem Liga 4

A jelentésről 5

Módszertan 7

Antiszemita gyűlöletcselekmények – 2021. május 10

 Támadás 10

 Gyűlöletbeszéd 10

További gyűlöletcselekmények 12

Hivatalos és civil, reakciók 13

Közösségi hírek, reakciók 14

Egyéb hírek 15

A Tett és Védelem Alapítvány hivatalos eljárásban kezdeményezett ügyei 17

A hónap krónikája 18

Kapcsolat és támogatás 20

Felhasznált irodalom 20

Impresszum 21

TARTALOMJEGYZÉK



3

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.

Ebben a hónapban egy további gyûlölet-
cselekményt azonosítottunk - egy újabb an-
tiszemita politikusról derült ki, hogy aktív 
tagja a Jobbiknak.

Alapítványunk ebben a hónapban hi-
vatalos eljárásban egy feljelentést és egy  
bejelentést tett a rendôrség felé.
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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 

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. 
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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, 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. 



7

 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. MÁJUS

A Tett és Védelem Alapítvány ebben a 
hónapban, monitoringtevékenysége során 
négy antiszemita gyûlöletcselekményt azo-
nosított. Ezek közül három a gyûlöletbe-
széd, egy a támadás és gyûlöletbeszéd kate-
góriájába tartozott.

 
T Á M A D Á S

Kirúgta a zsidózó biztonsági ôrt a Rossmann
Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. május 20. Egyetlen Rossmann üz-
letben sem dolgozhat az a biztonsági ôr, aki 
2021. május 14-én a Király utca és az Akácfa 
utca sarkán lévô drogériában büdös zsidó-
nak nevezett egy vásárlót és a pulóverét is 
megrángatta. A vásárló panaszt tett az üzlet 
vezetôségénél, az esetet a Tett és Védelem 
Alapítványnál (TEV) is jelentette. 

A Rossmann ügyvezetô igazgatói sajná-
latukat fejezték ki az eset kapcsán, és kö-
zölték, hogy a biztonsági kamera felvételei 
alapján azonnal elbocsátották a biztonsá-
gi ôrt, aki egy alvállalkozó alkalmazottja. 
Egyben arról biztosították az inzultus ért 
vásárlót, hogy a biztonsági ôrt többé egy 
Rossmann drogéria sem foglalkoztathatja. 
Továbbá ügyfélkapcsolati tréningek tartá-
sára kérték az alvállalkozót. Hangsúlyozták: 
folyamatosan dolgoznak azon, hogy üzlete-
ikben sokszínû és diszkriminációtól mentes 
környezetet alakítsanak ki.  

Az incidens elôzménye az volt, hogy az 
ügyfél egy nagyobb terméket tervezett vá-
sárolni, ami nem fért volna el a bevásárló-
kosárban, ezért a nélkül lépett be a boltba. 
Ezt tette szóvá a biztonsági ôr, aki közölte, 
ha nem vesz kosarat, el kell hagynia az üzlet 
területét. A vásárló nem tett eleget a kérés-
nek, kifizette a terméket, miközben folya-
matosan kiabált vele a biztonsági ôr, aki a 
kijáratig követte. Itt került sor a szóbeli és 
fizikai inzultusra.

G Y Ű L Ö L E T B E S Z É D

A védettségi igazolvány és a holokauszt 
között vontak párhuzamot a Jobbik politikusai

Forrás: tev.hu, facebook.com

2021. május 1. Az elmúlt napokban két 
jobbikos politikus is a holokauszt és a jár-
ványvédelmi intézkedések keretében beve-
zetett védettségi igazolványok között vont 
párhuzamot az interneten, megkülönböz-
tetést, sárga csillagot és koncentrációs tá-
bort emlegetve. A Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) szerint 
ez megdöbbentô, és sérti a holokauszt áldo-
zatainak emlékét – hangzott el az M1 Hír-
adójában. 

Akinek nincs védettségi igazolványa, azt 
koncentrációs táborba zárják? – kérdezte 
közösségi oldalán Szilágyi György. A Jobbik 
országgyûlési képviselôje szerint a védettsé-
gi igazolvány hátrányos megkülönböztetést 
jelent. Bejegyzésében arra utal, hogy szinte 
semmi nem választja el a kártya bevezetését 
és a holokauszthoz fûzôdô munkatáborokat.

Hasonló álláspontot képviselt ifj. Sallai 
Mihály is, a párt Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei képviselôje, aki úgy fogalmaz, hogy 
lassan kezdhetik kiosztani a sárga csillagot. 
Szerinte a védettségi igazolvánnyal a 40-es 
évek térnek vissza.

A Mazsihisz közleményben reagált az 
elhangzottakra. A dokumentum szerint 
megdöbbenéssel értesültek arról, hogy egy 
magyar politikus közel 600 ezer magyar 
zsidó meggyilkolásának, és másik több 
százezer megkülönböztetésének szimbólu-
mát, a sárga csillagot párhuzamba állítja a  
védettségi igazolvánnyal.

„A holokauszttal kapcsolatos minden 
szimbólum, tárgy, hely, esemény aktuá-
lis napi politikai célra való felhasználása 
sérti meggyilkolt embertársaink emlékét, 
és arra szólítjuk fel a politikusokat, hogy 
vonják le kijelentéseik következményét”  
– olvasható az állásfoglalásban. 
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Az ügyben Róna Tamás fôrabbi is meg-
szólalt, aki a Kossuth Rádió mûsorában 
elfogadhatatlannak nevezte a két jobbikos 
politikus által használt holokausztra uta-
ló párhuzamot, ami szerinte ez esetben 
nem csak a zsidóságot érintô felelôtlen ki-
jelentés. Antiszemita, rasszista kirekesz-
tés módszerét használó szervezeteknek, 
személyeknek nincs helye Európában, 
ilyen kijelentést egy véleményformáló sze-
mély nem engedhet meg a 21. században  
– hangsúlyozta Róna.

Sárga csillaggal illusztrálta egy népszerű 
Facebook-oldal a koronavírus elleni oltásról 
szóló bejegyzését

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. május 4. Alapítványunk monitor-
ingtevékenységet végzô munkatársai fi-
gyeltek fel a robban.hu Hülyülni járunk 
ide mi is - Humor Blog elnevezéső, önma-
gát szórakoztató weboldalként meghatározó 
Facebook-oldalra, ahol egy bejegyzésben 
a beoltott és nem beoltott állampolgárok 
közötti megkülönböztetésrôl értekeznek az 
étteremlátogatás korlátozása kapcsán. A 
bejegyzés írója egy sárga csillagot használt 
illusztrációként, amelynek közepében a kö-
vetkezô szerepel: “nem oltott”. Az illusztrá-
ció és a bejegyzés szövege alkalmas lehet a 
holokauszt áldozatai és a beoltatlan társa-
dalmi csoportok közötti hamis, ízléstelen és 
megengedhetetlen párhuzamba állítására. 

A Jobbik továbbra is bagatellizálja 
Gyöngyösi Márton zsidólistázós felszólalását

Forrás: neokohn.hu

2021. május 19. Brenner Koloman jobbi-
kos országgyûlési képviselô, az Országgyû-
lés alelnöke a Spirit FM vendége volt, ahol 

a riporter kérdésére elmondta: az ellenzék 
nem szólalt meg az izraeli-gázai konfliktus 
kapcsán, de jómaga és Gyöngyösi Márton, a 
Jobbik EP-képviselôje kifejtették a néppárti 
Jobbik nevében, hogy aggodalommal figye-
lik a nagyszámú civil áldozatot és határozot-
tan elítélik a Hamász támadásait – szemlézi 
a beszélgetést a Neokohn. 

A riporter feltette a kérdést: nem „sze-
rencsétlen”, „tudathasadásos” dolog-e 
Gyöngyösit idézni. A politikus 2012-ben 
azt mondta a parlamentben, hogy a világ-
békét elsôsorban Izrael fenyegeti, majd 
megjegyezte, egy ilyen konfliktus jó alkal-
mat jelenthetne annak felmérésére, hogy 
„különösen a magyar Országgyûlésben és a 
magyar kormányban hány olyan zsidó szár-
mazású ember van, aki bizonyos nemzet-
biztonsági kockázatot jelent Magyarország 
számára”.

Gyöngyösi késôbb közölte, hogy az ál-
lamtitkárhoz címzett kérdésében félre-
érthetôen fogalmazott, amikor a magyar 
kormányban és országgyûlésben „potenciá-
lisan jelen levô izraeli-magyar kettôs állam-
polgárok által elôidézett nemzetbiztonsági 
kockázatra” hívta fel a figyelmet. A félreért-
hetô kijelentéseiért „zsidó honfitársainktól” 
elnézést kér.

Brenner szerint Gyöngyösi megjegyzése 
már régen volt, és ô számtalanszor elmond-
ta, hogy nemzetbiztonsági kérdés kapcsán 
vetôdött fel a kérdés. A politikus hangsú-
lyozta, párttársa több ízben is elnézést kért 
a szerencsétlen megszólalásért, így az a „je-
lenlegi helyzetben semmilyen formában 
nem okoz meghasonulást”. Hozzátette: az 
ellenzék elítéli a Hamászt, és egyben az ará-
nyos válaszlépésekre hívja fel a figyelmet, a 
közös EU-s álláspont alapján. 

Gyöngyösi 2018-ban a Times of Israel-
nek adott interjújában azt mondta, hogy 
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Izrael civileket öl, ENSZ iskolákat bombáz, 
közel hetven civilt ölt meg az akkori gázai 
konfliktusban és a modern történelem leg-
nagyobb koncentrációs táborát üzemelteti 
Gázában. „Úgyhogy lényegében nevezzük 
nevén a dolgokat” - tette hozzá. A meg-
jegyzésekért a mai napig nem kért elnézést  
– írja a Neokohn. 

A Tett és Védelem Alapítvány (TEV) 
ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy 
2020 októberében Brenner egy zavaros  

interjúban úgy fogalmazott a Hír TV-nek, 
hogy a Jobbik már nem egy antiszemita 
párt. Egykori megnyilvánulásaikat pedig a 
„magyar társadalom immunreakciójaként” 
magyarázta. A TEV szerint a kusza nyilat-
kozat erôsen félrevezetô, cinikus, sértô és 
rávilágít a Jobbik valódi kétarcúságára. A 
»magyar társadalom immunreakciója« szó-
kapcsolat azt feltételezi, hogy a zsidóság 
valamifajta vírus vagy kórokozó, amelyre a 
magyar társadalomnak reagálnia kellett.

TOVÁBBI 
GYÛLÖLETCSELEKMÉNYEK

A Tett és Védelem Alapítvány monitor-
ingtevékenysége során 2021. májusában 
egy további gyûlöletcselekményt azono-
sított. Ez esetben egy újabb botrányhôs 
politikusról derült ki, hogy aktív tagja  
a Jobbiknak.

Újabb botrányhűs politikusról derült ki, hogy 
aktív Jobbik-tag

Forrás: magyarnemzet.hu

2021. május 2. Hajnády K. Endre és Bíró 
László után egy újabb botrányhôs politi-
kusról derült ki, hogy jelenleg is aktív tagja 
a Jobbiknak. Silhavy Máté arról híresült el, 
hogy ô is közremûködött az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem elsô éves hallgatóit lis-
tázó adatbázis elkészítésében, amelyben 
antiszemita megjegyzésekkel is illették  

a gólyákat. Néhány évvel késôbb pedig Z. 
Kárpát Dániellel együtt gyalázta a nyugdí-
jasokat – írja a Magyar Nemzet. A lap érte-
sülését a Jobbik sajtóosztálya nem cáfolta, 
ugyanakkor hangsúlyozták, Silhavynak 
„nem volt szerepe az elôválasztásban, a 
pártban nincs tisztsége, elôválasztáson pe-
dig nem indul”.

Silhavy Máté – aki 2009-ben a HÖK al-
elnöke volt – akkoriban elismerte az atv.
hu-nak, hogy ô készítette a listát, ennek el-
lenére azt állította: nem ô írta bele a meg-
jegyzéseket. A Magyar Nemzet felidézi, hogy 
Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Telex.hu-nak 
úgy nyilatkozott, hogy szívesen megtûr 
pártjában szélsôséges megnyilvánulásairól 
és botrányairól ismert politikusokat, mivel 
neki csak az a fontos, „tud-e valaki ezekért 
bocsánatot kérni, vagy sem”.
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HIVATALOS ÉS CIVIL REAKCÓK

A Jobbik antiszemita ügyeirôl tájékoztatta a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung kiadóját Novák 
Katalin

Forrás: magyarnemzet.hu, mandiner.hu

2021. május 3. A magyarországi baloldal 
és szélsôjobb együttmûködésére hívta fel a 
német sajtó figyelmét a családokért felelôs 
tárca nélküli miniszter. Novák Katalin kö-
zösségi oldalán osztott meg egy képet a né-
met sajtónak küldött levelérôl.

A tárcavezetô úgy fogalmaz, hogy érde-
kes módon az európai, általában az antisze-
mitizmus miatt aggodalmát kifejezô sajtó 
kommentár nélkül figyeli a magyarországi 
történéseket. Hozzáteszi: a közelmúltban 
megjelent egy írás a FAZ-ban, mely a Job-
bik EPP-hez való csatlakozását vizionálta. 
Ezért küldött egy összeállítást a kiadónak 
a jobbikos képviselôk nyíltan antiszemita 
megnyilvánulásaiból.

Egyedül Magyarország nem támogatta az 
EU közös nyilatkozatát az izraeli-palesztin 
konfliktusról

Forrás: klubradio.hu

2021. május 19. Magyarország az uniós 
tagállamok között egyedüliként nem tá-
mogatta az EU közös nyilatkozatát az iz-
raeli-palesztin konfliktus ügyében. A do-
kumentumot végül az uniós fôképviselô 
nevében közölték: arányos fellépést kérnek 
Izraeltôl és fontosnak nevezik a civilek vé-
delmét – számolt be az Euronews. 

Josep Borrell hangsúlyozta, hogy a keddi 
egy nem hivatalos tanácskozás volt a kül-
ügyminiszterek között, így zárónyilatkozat 
sem született.

A dokumentum elítéli a Hamász és más 
terrorszervezetek rakétatámadásait az iz-
raeli területek ellen, és teljes mértékben 
támogatjuk Izrael jogát az önvédelemhez. 
Ugyanakkor úgy gondolják, hogy ennek 
arányosan, a nemzetközi emberi jogi nor-
mák figyelembevételével kell történnie.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter az AFP hírügynökségnek nyi-
latkozva egyoldalúnak nevezte az uniós  
nyilatkozatot.

Orbán: „Egyszerûen nevetséges” az 
antiszemitizmus vádja 

Forrás: ma.hu

2021. május 29. A nagy-britanniai láto-
gatáson tartózkodó Orbán Viktor a Boris 
Johnson brit miniszterelnökkel való talál-
kozója után újságírói kérdésre elmondta: 
az antiszemitizmus vádja "egyszerûen ne-
vetséges", Magyarországon hatalmas zsidó  
közösség él.

A magyar kormányfô visszautasította azt 
a felvetést, hogy Soros György magyar- 
amerikai nagyvállalkozót antiszemita fel-
hangú támadások érték. Soros György 
tehetséges magyar üzletember, de ko-
moly rivális: nagyon pártolja a migrációt,  
segíti és finanszírozza az ezt szervezô nem 
kormányzati szervezeteket. "Ez nekünk 
nem tetszik, de ennek semmi köze az et-
nikai önazonossághoz" – idézte a magyar  
kormányfôt a ma.hu.
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A zalalövôi zsidók deportálásáról emlékezett 
meg a ZAOL

Forrás: zaol.hu 

2021. május 9. 1944. május 4-16. kö-
zött Zalalövô lakosságának minden zsidó 
származású állampolgárát deportálták. A 
harmincegy család 102 tagja a zalaegersze-
gi gettóba került, majd onnan a németor-
szági haláltáborokba vitték ôket, ahonnan 
többségük sosem tért haza – írja a ZAOL, 
aki Herczeg Imrével, a város alpolgármes-
terével, a helyi általános iskola történelem 
szakos tanárával idézte fel a helyi zsidóság 
tragédiáját. 

A deportáltak többsége Auschwitzba ke-
rült, ahol mindenki elpusztult. Akiket Da-
chauban ért a háború befejezése, túlélték a 
borzalmakat. Õk valamennyien fiatalok vol-
tak, nyugat-európai gyógykezelésük után 
csak évek múltán kerültek haza. A kilenc 
túlélô a zsinagógát romokban, a temetôt 
elhanyagolva találta. A zsinagógát azóta le-
bontották, helyére családi házak épültek. A 
megmenekültek kifosztott üzleteket, elfog-
lalt házakat találtak, a nulláról kezdték újra 
az életet. 1946-ban még 19 zsidó élt az ak-
kori faluban, de hamarosan szétszéledtek, 
sokan felköltöztek a fôvárosba, mások em-
igráltak. 1949-ben a kongresszusi hitköz-
ség lélekszáma 17 fô volt, elnökként Welt-
linger Mór szolgált, s a hitközséghez már 
csak egyetlen helyiség, az imaház tartozott  
– magyarázta Herczeg. 

A közösség felbomlása után a zalalövôi 
izraelita temetô is gazdátlan maradt, míg-
nem 2006-ban a Zala Megyei közgyûlés 
felkarolta a megyeszerte elhanyagolt zsidó 
temetôk megmentésének ügyét. A Csány, 
vagyis az egykori Czinder utca végén levô 
felújított sírkertet 2009. október 1-én avat-
tak fel, jelenleg az önkormányzat tartja 
karban. A II. világháború zalalövôi hôsei-
nek és áldozatainak emléket állító emlék-
mû a zsidó áldozatok nevét is tartalmazza.  

Összesen 109 személy szerepel rajta, itt 
ugyanis a munkaszolgálatos halottak nevét 
is feltüntették.

Az összeállítás végén egy kevésbé ismert 
tényre is fény derül: Magyarország legidô-
sebb holokauszt-túlélôjének, a 107 évet élt 
Spiegler Elemérnek a felesége ugyancsak 
zalalövôi születéső volt.

 
Elfeledett arcok Szeged zsidó múltjából: 

Richter Gedeonné, Winkler Anna (1883ű1953)
Forrás: multesjovo.hu 

2021. május 19. Szeged Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának REDISCOVER 
elnevezésû, a rejtett zsidó örökség feltá-
rását végzô projektje 2020 novemberében 
utcai kiállítást szervezett a város egy ked-
velt közterén, „Elfeledett arcok” címmel. 
A kiállítás során a város életében kiemelt 
szerepet játszó zsidó személyek alakját mu-
tatták be. A Múlt és Jövô folyóirat cikkso-
rozata azok életpályáját idézi fel, akik szin-
tén helyet kaphattak volna a válogatásban.   
A sorozat ötödik, egyben utolsó részében a 
nemzetközi hírû gyógyszerész Richter Ge-
deon feleségét, a Szegeden felnôtt Winkler 
Anna portréját elevenítik fel.

Löw Lipót és öröksége emlékkonferencia 
Szegeden

Forrás: delmagyar.hu  

2021. május 21. A Szegedi Zsidó Hit-
község fennállásának 240., Löw Lipót 
születésének 210. évfordulója alkalmából 
rendeztek Löw Lipót és öröksége címmel 
konferenciát és emlékkiállítást a hitközség 
Gutenberg utcai székházában május 20-
án. Az elôadásokat egy kiállítás szakította 
meg, amelyen az új zsinagóga avatási és a 
még meglévô vallási tárgyait, továbbá a ki-
vitelezéssel kapcsolatos dokumentációkat 
tekinthették meg a résztvevôk. Kiállították 
Baumhorn Lipót tervrajzát is az épületrôl  
– számol be a Délmagyar.hu.

KÖZÖSSÉGI HÍREK, REAKCIÓK
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TEV: Provokációtól tartanak az izraeli 
diákok Debrecenben

Forrás:  Tett és Védelem Alapítvány 

2021. május 12. A Debreceni Egyetemen 
tanuló izraeli orvostanhallgatókhoz is el-
jutott az az Instagramon terjedô rövid fel-
hívás, amelyben “Let’s go red” (viseljünk 
vöröset) mottó – és egy arab felirat – alatt 
arra szólítanak fel mindenkit, aki bemegy 
a kedd esti klinikai fiziológia vizsgára, vala-
mint minden más hallgatót is, hogy szolida-
ritásuk kifejezéseként viseljenek vörös színt. 
Hogy kikkel kéne szolidaritást vállalni, ki-
derül a kis palesztin zászlóból és a három 
hashtagbôl (#savesheikjarrah, #freepalesti-
ne, #stopisraeliapartheid): az Izraelt napok 
óta rakétaesôvel és terrorral támadó gázai 
terroristákkal – tájékoztat a Tett és Védelem 
Alapítvány (TEV). 

A felhívást az egyetem egyik egyiptomi 
hallgatója, Abdelrahman Ashraf tette köz-
zé. Az ô nyilvános Facebook oldala nem 
arról tanúskodik, hogy politikailag aktív  
lenne, csak idônként közzétesz Izrael- 
ellenes, palesztinpárti posztokat, pl. Iz-
raelt egységes “Palesztinaként” ábrázoló  
térképet. 

A TEV elérte az egyik, Debrecenben ta-
nuló izraeli hallgatót, aki elmondta: amikor 
látták a felhívást, nem amiatt kezdtek ag-
gódni, hogy diákok egy csoportja piros ru-
hában vagy pólóban megy be az egyetemre, 
hanem amiatt, hogy mivel az izraeli helyzet 
könnyen eszkalálódhat, az a késôbbiekben 
nem radikalizálhatja-e a Debreceni Egye-
tem némely hallgatóját is. Emiatt jelezték 
fenntartásaikat az egyetem vezetôségének is 
emailen, de még nem kaptak választ.

Az izraeli diák elmondta: nem akar-
ják felfújni az ügyet, semmilyen atrocitás 
vagy fenyegetés nem érte ôket eddig, de ô 
volt katona, és tudja, hogy nagyon vékony 
a határvonal egy palesztinoknak tett szoli-
daritási gesztus és esetleges erôszakosabb,  

EGYÉB HÍREK

provokatív akciók között. A TEV úgy tudja, 
hogy az egyetemen nincs szervezett palesz-
tinpárti egyesület vagy csoport.

TEV: Elbukott a Gáza-párti demonstráció 
Debrecenben

Forrás:  Tett és Védelem Alapítvány 

2021. május 13. A Tett és Védelem Alapít-
vány (TEV) önkénteseinek információi sze-
rint semmilyen incidens nem történt a Deb-
receni Egyetemen, ahol egy palesztinpárti 
egyiptomi diák tiltakozást akart szervezni 
Izrael ellen, a gázai terroristák mellett.

„Néhányan megjelentek ugyan piros 
színû ruhában, de nem derült ki, hogy 
csak az aktuális divat vagy a palesztinpár-
ti felhívás okán döntöttek e szín mellett. 
A vizsgázók felfokozott hangulata inkább 
árulkodott a soknemzetiségő tanulók közös 
vizsgadrukkjáról, mint bármely politikai 
véleménynyilvánítás leghalványabb kísérle-
tének eredményérôl” - olvasható. 

Az egyik izraeli diák a vizsga elôtt el-
mondta, aggódtak amiatt, hogy az izraeli 
helyzet eszkalálódása a késôbbiekben nem 
radikalizálhatja-e a Debreceni Egyetem 
némely hallgatóját is. A TEV megkeresésé-
re elmondta, hogy semmilyen visszhangot 
nem váltott ki a felhívás. E-mailes megke-
resésére az egyetem vezetése is csak általá-
nosságban annyit reagált, hogy az egyete-
men politikai tevékenységnek nincs helye.

Novák Elôd nem tagadja, hogy támogatja a 
Kurucinfót

Forrás:  hirklikk.hu  

2021. május 22. A Mi Hazánk Mozga-
lom alelnöke idén február végén résztulaj-
donosként bukkant fel egy cégben, amely 
a rasszista, antiszemita, a hatóságok által 
is üldözött Kuruc.info hirdetési felületeit  
értékesíti – írja a Hírklikk.hu. 
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A jelenleg Újbudán önkormányzati kép-
viselôként dolgozó Novák Elôd a Blikknek 
elismerte, hogy a résztulajdonában áll a 
Hunimod Kft., amely többek közt a Kuruc.
info nevû szélsôséges oldal hirdetési helyeit 
értékesíti, ami szerinte „köztudott, évek óta 
mûködô dolog”. A lap felvetésére, hogy nem 
tartja-e aggályosnak azt, hogy a Mi Hazánk 
is – aminek Novák az alelnöke – hirdet a cé-
gen keresztül a portálon, úgy reagált:

„A Mi Hazánk Mozgalom soha nem hir-
detett a Kuruc.info hírportálon pénzért, 
és nem is fogunk, baráti kapcsolat alapján 
jelennek meg ott az anyagaink, cserébe mi 
is reklámozzuk a legolvasottabb jobboldali 
hírportált a rendezvényeinken, hírleve-
lünkben, kiadványainkban stb.”

A Blikk felidézi: Novák másfél évtize-
de tagadja azt a pletykát, hogy ő irányítja 
a neonáci tartalmakat is megosztó portált, 
amelyen nem ritkák az Adolf Hitlert és a 
nácikat éltető cikkek, az 1930-as évek nyilas 
pártlapjait idézô zsidó karikatúrák, emel-
lett következetesen tagadják a holokausztot, 
és alacsonyabb rendû „fajként” utalnak az 
afrikaiakra vagy a romákra. Novák egy kér-
désre úgy fogalmazott, hogy „bajtársi” kap-
csolatban van a Kuruc.infóval.

„Büszke vagyok rá, hogy a legolvasot-
tabb jobboldali hírportálnak tudok segí-
teni, gyakran például exkluzív informá- 
ciókkal is” – idézi Novákot a media1.hu.

Két Izrael-ellenes tüntetés is lesz Budapesten
Forrás:  hetek.hu, neokohn.hu, szombat.hu, 

Tett és Védelem Alapítvány  

2021. május 25. Az európai és amerikai 
Izrael-ellenes megmozdulások példájára e 
héten a magyar fôvárosban is szerveznek 
két tüntetést: szerdán a Bem téren lesz egy 
“Demonstráció a palesztin népért és az iz-
raeli megszállás ellen”, szombaton pedig a 
Deák téren tartanak megmozdulást “Együtt 
az izraeli terror ellen” címmel – számol be a 
Tett és Védelem Alapítvány (TEV). 

A szerdai megmozdulás szervezôje a Face-
book-oldala alapján Budapesten élô, tuniszi 
születésû Mohamed Keswani gimnáziumi 
tanár, akinek az oldala hemzseg az Izra-
el-ellenes és palesztinpárti posztoktól és a 
szintén budapesti lakhelyû, a Corvinuson 
kommunikációs szakot végzett Asil Keswa-
ni, aki #FreePalestine hashtaggel jelenik 
meg oldalán. A szombati megmozdulást a 
Budapesti Szolidaritás Palesztinával nevû 
csoport szervezi, amely büszke arra, hogy 
tagja a nemzetközi BDS mozgalomnak, és 
amely nem ismeri el Izrael államot.

A TEV aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
Budapesten élô muszlim, illetve palesztin 
csoportok a jelek szerint a magyar fôvárosba 
akarják importálni az Izrael-ellenes hangu-
latkeltést. Magyarország Izrael egyik legna-
gyobb barátja Európában, kormánya zéró 
toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal 
szemben, legutóbb is egyedüliként vétózta 
meg egy Izraelt és a terroristákat egy szintre 
emelô EU-s nyilatkozat elfogadását. 

A TEV elfogadja és a törvényes kereteken 
belül mindenki számára érvényesnek tartja 
a szólás és a gyülekezés szabadságát, ugyan-
akkor megjegyzi, hogy az Izrael-ellenes, 
“anticionista” mázba bújtatott antiszemita 
demonstrációk indulatot kelthetnek a ma-
gyarországi zsidó közösség ellen, veszélynek 
tehetik ki a hazai zsidóságot.
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A TETT ÉS VÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
HIVATALOS ELJÁRÁSBAN 

KEZDEMÉNYEZETT ÜGYEI

Interjú Petrovszki Attilával: Önkényuralmi 
jelkép használata vétségének megalapozott 
gyanúja miatt tett feljelentést a TEV

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. május 6. A Tett és Védelem Ala-
pítvány (TEV) monitoring tevékenységet 
végzô csoportja révén jutott tudomásunkra, 
hogy a Békési Újság 2021. április 6-án meg-
jelent XXIX. évfolyam 7. számában interjút 
készített Petrovszki Attilával. Az interneten 
található nyilvános adatok alapján a férfi a 
nemzetiszocializmus ideológiájának híve. 

Az interjúhoz mellékelt fotón Petrovszki 
fekete pólóban áll, amelyen a nácik hírhedt 
jelmondata a Blood & Honour (Vér és Be-
csület) felirat szerepel. Az újságcikket több 
internetes portál is átvette, így Petrovszki 
Attila és szélsôséges nézetei a nagy nyilvá-
nosság elôtt is megjelentek. Internetes for-
rások szerint Petrovszki Attila testét több 
önkényuralmi jelképet tartalmazó tetoválás 
fedi. Egyebek mellett: horogkereszt, Halál 
a zsidókra! felirat angolul, Adolf Hitler és 
Szálasi Ferenc portréja, valamint az SS jel-
mondata: Becsületem a hûség. 

A rendelkezésre álló információk alapján 
Petrovszki Attila korábban ketrecharcos-
ként tevékenykedett, és neonáci tetoválásai 
miatt nem indulhatott el a prágai Heroes 
Gate MMA-rendezvényen 2013-ban. Az 
egykori sportoló jelenlegi nyilvános, bárki 
számára hozzáférhetô Facebook profilján is 
látható a tetoválások. Álláspontunk szerint 
a szóban forgó jelképek sértik a nemzetiszo-
cialista rendszer áldozatainak méltóságát, 
kegyeleti jogát és alkalmasak a köznyuga-
lom megzavarására. Petrovszki többször 
hangsúlyozta, hogy teljesen azonosul a  

tetoválásai által hordozott üzenetekkel, 
ideológiával, büszke azokra. Ez a cselek-
mény megvalósulásához szükséges tudati és 
érzelmi motívumként is értelmezhetô. 

A TEV véleménye szerint a fenti magatar-
tás lehetôvé teszi a felsorolt önkényuralmi 
jelképek széles körben való megismerteté-
sét és a jelképek által megtestesített negatív 
ideológia terjedését. Alapítványunk ezen 
tényállás alapján, a Btk. 335. § c) pontjába 
ütközô és aszerint minôsülô önkényuralmi 
jelkép használata vétségének megalapo-
zott gyanúja miatt feljelentést tett a Békési 
Rendôrkapitányságon. Kértük a nyomozás 
elrendelését, az elkövetô felkutatását és 
felelôsségre vonását. E mellett pedig arra 
kértük a rendôrséget, hogy a Btk. 335. § 
(1) bekezdése alapján a hivatkozott Face-
book oldal ideiglenes hozzáférhetetlen-
né tétele kapcsán tegyék meg a szükséges  
intézkedést.

Online antiszemita magatartás miatt tett 
rendôrségi bejelentést a TEV

Forrás: Tett és Védelem Alapítvány

2021. május 6. A Tett és Védelem Alapít-
vány (TEV) monitoring csoportja tevékeny-
ségének végzése közben figyelt fel egy Fa-
cebook profilra, amelyet Shadi Odeh néven 
regisztráltak. Álláspontunk szerint a profil 
antiszemita magatartást folytatnak, egyebek 
mellett listázzák a “cionista magyarokat” 
oly módon, hogy a listázott személyek teljes 
neve és a profilképe is jól látható, bárki szá-
mára elérhetô módon tûnik fel. A profilt és 
a hozzá köthetô tevékenységet jelentettük a 
Budapesti Rendôr-fôkapitányságon.
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A védettségi igazolvány és a holokauszt 
között vontak párhuzamot a Jobbik politikusai

TEV: Provokációtól tartanak az izraeli diákok 
Debrecenben

Két Izrael-ellenes tüntetés is lesz Budapesten

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Egyéb hírek

Újabb politikusról derült ki, hogy aktív  
Jobbik-tag

Egyedül Magyarország nem támogatta az 
EU közös nyilatkozatát az izraeli-palesztin 
konfliktusról

TEV: Elbukott a Gáza-párti demonstráció 
Debrecenben

A Jobbik antiszemita ügyeirôl tájékoztatta 
a Frankfurter Allgemeine Zeitung kiadóját 
Novák Katalin

A Jobbik továbbra is bagatellizálja 
Gyöngyösi Márton zsidólistázós felszólalását

Interjú Petrovszki Attilával: Önkényuralmi 
jelkép használata vétségének megalapozott 
gyanúja miatt tett feljelentést a TEV

Löw Lipót és öröksége emlékkonferencia 
Szegeden

Elfeledett arcok Szeged zsidó múltjából: 
Richter Gedeonné, Winkler Anna 
(1883−1953)

Sárga csillaggal illusztrálta egy népszerû 
Facebook-oldal a koronavírus elleni oltásról 
szóló bejegyzését

Kirúgta a zsidózó biztonsági ôrt a Rossmann

A zalalövôi zsidók deportálásáról emlékezett 
meg a ZAOL

Novák Elôd nem tagadja, hogy támogatja a 
Kurucinfót

május 3.

május 19.

május 6.

május 21.

május 18.

május 1.

május 12.

május 25.

május 4.

május 20.

május 9.

május 22.

május 2.

május 19.

május 13.

4.

12.

6.

14.

3.

11.

5.

13.

9.

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Támadás

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd

Antiszemita gyûlöletcselekmények 
– Gyûlöletbeszéd
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A TEV hivatalos eljárásban 
kezdeményezett ügyei

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Közösségi hírek, reakciók 

Hivatalos és civil reakciók

Hivatalos és civil reakciók

További gyûlöletcselekmények



 Sorszám  Dátum              Esemény Kategória                                     

16.

17.

Online antiszemita magatartás miatt tett 
rendôrségi bejelentést a TEV

Orbán: „Egyszerûen nevetséges” az 
antiszemitizmus vádja

május 26.

május 29.
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A TEV hivatalos eljárásban 
kezdeményezett ügyei

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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