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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért nem Magyarországon küzdenek az 
antiszemitizmus ellen?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A sajtóban megjelent hírek szerint a magyar kormány több mint 3 millió USD-t (körülbelül 853 
millió Ft-ot) szán arra, hogy a Tett és Védelem Alapítvány felügyelete mellett monitorozzák az 
antiszemitizmust – Európában. Miközben úgy gondolom, az antiszemitizmus, mint sajnálatos 
módon napákáinkban is még létező probléma megfigyelése, okainak és megnyilvánulásainak 
vizsgálata szükséges és kívánatos, maga a tény felvet néhány kérdést.

Magyarországon mindig volt tere az antiszemitizmusnak, a II. világháborús deportálások kimagasló
sikere sem jöhetett volna létre a magyarok lelkes segítőkészsége nélkül. A világháború utáni 
évtizedekben kevésbé tapasztalhattunk nyílt antiszemitizmust, a rendszerváltás után, a szabadság 
félreértelmezésével azonban ez a gondolkodásmód ismét felszínre került. Az oktató, felvilágosító 
tevékenység a témában nem elégséges, ma is sokan vannak, akik tagadják a holokausztot, a zsidó 
embereknek pedig – csupán származásuk miatt – kollektív jellemvonásokat tulajdonítanak, saját 
érzéseiket velük szemben tévhitekre alapozzák. Ez az attitűd esetenként provokációhoz, verbális 
vagy fizikai erőszakhoz vezet.

A CNN 2018. szeptemberében 7 európai országban végzett antiszemitizmussal kapcsolatos 
felmérést, a megkérdezettek tájékozottságát és a zsidó emberekhez való érzelmi viszonyulását 
vizsgálta. Az eredmény ránk nézve több mint figyelmeztető: a megkérdezett országok közül 
Magyarországon mérték a legmagasabb mértékű antiszemitizmust, 20%-ot. Döbbenetesen magas 
érték, hiszen ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden ötödik ember nyíltan vállalja, hogy 
antiszemita.



A fentiek fényében kérdezem Miniszter Urat:

1. A kormány miért Európában figyeli az antiszemitizmust, miért nem Magyarországon küzd 
ellene?

2. Hogyan választották ki a Tett és Védelem Alapítványt a munkára? Volt pályázat, voltak más 
pályázók is, vagy egyenesen ez az alapítvány kapta a megbízást?

Várom válaszát.

2018. november 29.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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