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Ki rendelte meg a kutatást, és miért? 

 
A kutatást az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) rendelte meg, amelynek a székhelye 
Bécsben (Ausztria) található. Az FRA célja, hogy hiteles tényekre alapozott tanácsokkal lássa el az 
EU intézményeit és tagállamait az alapjogokkal kapcsolatos kérdésekről. A valóság 
feltérképezésének egyik fontos módszere felmérések készítése, amelyek során arról kérdezzük az 
európai polgárokat, hogy miként érvényesülnek az emberi jogok a mindennapi életben. 
 
A jelen felmérés a zsidók alapjogainak érvényesülését kutatja. A vizsgálati eredmények fontos és 
megbízható adatokat nyújtanak majd az Európai Unió és a tagországok döntéshozói részére, 
továbbá olyan szervezetek számára, amelyek a zsidó társadalom és a szélesebb értelemben vett 
civil társadalom keretében működnek. A kutatás célja, hogy ily módon hozzájáruljon a zsidók 
jogainak tiszteletben tartásához és védelméhez az EU területén. 
 

Ki végzi a kutatást? 

 
A kutatást a Institute Jewish Policy Research (JPR) és az Ipsos végzi. A JPR londoni székhelyű, 
független kutatóintézet, amely jelenkori zsidó témákkal foglalkozik, és intézmények széles 
körének szolgáltat kutatási adatokat a zsidó közösségen kívül és belül. A jelen projekt tudományos 
szakértői csoportjának tagjai: Kovács András professzor (Közép-Európai Egyetem, Magyarország), 
Eliezer Ben-Rafael professzor (Tel Aviv University, Izrael), Michal Bilewicz professzor (University 
of Warsaw, Lengyelország), Chantal Bordes-Benayoun professzor (National Centre for Scientific 
Research, Franciaország), Dr. Jonathan Boyd (Institute for Jewish Policy Research, Egyesült 
Királyság), Erik Cohen professzor (Bar-Ilan University, Izrael), Sergio Della Pergola professzor 
(Hebrew University of Jerusalem, Izrael), Lars Dencik professzor (Roskilde University, Dánia), Dr. 
Olaf Glöckner (Moses Mendelssohn Zentrum, Németország), Dr. Erich Griessler (Institute for 
Advanced Studies, Ausztria), Dr. Hannah van Solinge (Netherlands Interdisciplinary Demographic 
Institute), Dr. Daniel Staetsky (Institute for Jewish Policy Research, Egyesült Királyság), Dr. Mark 
Tolts (Hebrew University of Jerusalem, Izrael), és Dr. Martina Weisz (Hebrew University of 
Jerusalem, Izrael). Az Ipsos egyike a világ azon vezető kutató vállalkozásainak, amelyek 
társadalomtudományi kutatásokat végeznek kormányok, rendfenntartó erők, oktatási 
intézmények, hatóságok, ügynökségek és a harmadik szektor részére. 
 

Miért van szükség antiszemitizmussal kapcsolatos kutatásra? 

 
Az antiszemitizmus mind a mai napig probléma nemcsak a zsidók, hanem mindazok számára, akik 
fontosnak tartják a gyűlölet, az erőszak és a megkülönböztetés elleni harcot. Az antiszemitizmus 
– a hely és az idő függvényében - különböző formákban nyilvánul meg, és különböző zsidó 
embereket eltérő módon és mértékben érint. Annak érdekében, hogy az antiszemitizmus mai 
természetét megértsük, a kutatás során szeretnénk közvetlenül az Európában élő zsidókhoz 
fordulni, függetlenül attól, hogy az antiszemitizmust súlyos problémának tekintik-e vagy sem, vagy 
közvetlenül és személyesen tapasztaltak-e antiszemita megnyilvánulásokat. A kutatás tehát annak 

http://www.fra.europa.eu/
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alapján szeretne részletes és alapos képet kialakítani a jelenkori európai antiszemitizmusról, 
ahogyan azt az európai zsidók látják és tapasztalják. 
 

Miért fontos ez a felmérés? 

 
Ezt a felmérést most másodszor végezzük el. Az első, 2012-ben készített felmérés eredményei 
nagy szerepet játszottak abban, hogy az Európai Bizottság koordinátort nevezett ki az 
antiszemitizmus elleni küzdelem céljainak előmozdítására, és fontos támpontot jelentettek a 
Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) által kidolgozott antiszemitizmus definíció 
kialakításához. Európai, nemzeti és helyi tisztségviselők számára azóta is ennek a felmérésnek  
adatai szolgálnak bizonyítékul az antiszemitizmus jelenlétére a kontinensen. Várakozásunk 
szerint az új felmérés legalább ekkora, ha nem nagyobb hatással jár majd.   
 

Ki vehet részt a kutatásban? 

 
A részvételnek három feltétele van. Az első, hogy Ön zsidónak vallja magát bármilyen alapon – ez 
lehet vallás, kultúra, neveltetés, származás, szülői háttér, vagy egyéb más tényező. A második 
feltétel, hogy Ön a felmérés időpontjában 16 éves vagy annál idősebb legyen. A harmadik feltétel, 
hogy Ön a felmérés időpontjában a felmérésben részt vevő, alábbi tizenhárom EU tagállam 
valamelyikében éljen: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, 
Olaszország, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország vagy az Egyesült 
Királyság. Ha nem felel meg mind a három feltételnek, Ön nem tartozik a kutatás által megcélzott 
csoportba. Ha Ön nem biztos abban, hogy megfelel-e a három feltételnek, kérjük, írjon erre a 
címre: Nikolett Skandera (nikolett.skandera@ipsos.com, +36308363435).  
 

Mikor hozzák nyilvánosságra, és hogyan fogják felhasználni az eredményeket? 

 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2018-tól kezdődően hozza nyilvánosságra a kutatási 
eredményeket különböző csatornákon keresztül, mind nyomtatásban, mind pedig online 
formában. Minden eredmény elérhető lesz az FRA honlapján – www.fra.europa.eu. Az 
eredményeket minden illetékes döntéshozó megkapja (az EU intézményei, a tagállamok és 
társadalmi szervezetek). 
 

Hogyan biztosítható, hogy személyi adataim és a felmérésre adott válaszaim titkosak 
maradjanak? 

A felmérést az Ipsos kutatóintézet irányítja. Az Ipsos tagja a Piackutatók Szövetségének (Market 
Research Society). Ezért a Piackutatók Szövetségének etikai kódexe, szabályzata és irányelvei ránk 
nézve kötelező érvényűek. 

Az Ön által adott válaszokat kizárólag felmérési célokra használjuk fel. Az Ön felmérésben való 
részvételét és a kérdésekre adott válaszait szigorúan bizalmasan kezeljük. Az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége (FRA) garantálja a személyes adatok védelméről szóló, 45/2001 számú EU 
rendelet betartását. Erről további információkat talál a személyes adatok védelméről szóló FRA 
dokumentumban itt. 
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A felmérés eredményei nem lesznek személyhez köthetők, csupán statisztikai célokat szolgálnak. 
Biztosíthatjuk, hogy Ön NEM lesz azonosítható a kutatás eredményeit közzétevő publikációkban. 

Biztosíthatjuk Önt a felől, hogy a felmérés során az Ön által átadott információkat NEM használjuk 
fel marketing céljára, továbbá nem értékesítjük, és nem adjuk át harmadik személyeknek. 

Hogyan biztosítjuk a személyes információk biztonságos kezelését? 

 
Az Ipsos teljes mértékben felelősséget vállal az Ön személyes információinak biztonságos 
kezeléséért. Ezért minden ésszerű óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az Önre 
vonatkozó információk ne kallódhassanak el, ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, és ne 
élhessenek vissza velük. Ezek az óvintézkedések magukban foglalják irodáink megfelelő fizikai 
védelmét, a számítógépes rendszerek hozzáférésének szigorú szabályozását, továbbá 
biztonságos, kódolt internet kapcsolatok használatát a személyes információk gyűjtésekor. 

Az adatvédelem iránti elkötelezettségünk részeként az Ipsos rendszeresen külső és belső 
információbiztonsági ellenőrzést hajt végre, és az ISO/IEC 27001:2005 nemzetközi 
információbiztonsági szabvány regisztrált tagja. 

„Sütik” (cookie-k): 

Ez az online felmérés ’sütik’ (’cookie-k’) felhasználásával gyűjt információkat. Ezek az Ön 
számítógépén tárolt kisebb fájlok. Ezek a fájlok ritkán használatosak, ha igen, csupán minőség-
ellenőrzés és jóváhagyás céljából. Ön a 'sütiket’ (’cookie-kat') törölheti, vagy a böngésző megfelelő 
beállításával megakadályozhatja használatukat számítógépén. 

Az Ipsos a felmérés során ezen kívül automatikusan információt kér az Ön operációs rendszeréről, 
a képernyő beállításairól és a böngésző típusáról annak érdekében, hogy a felmérés kérdőívének 
a formátuma megfeleljen az Ön gépén alkalmazott szoftvernek. Az Ipsos nem gyűjt más 
információt az Ön számítógépéről. 

Hogyan toborozhatok résztvevőket az online felméréshez? 

 
Amellett, hogy kitölti ezt a kérdőívet, kérjük, továbbítsa a kapott e-mailt zsidó barátainak, 
családtagjainak és kollégáinak, és bátorítsa őket a részvételre. Ha ön részt vesz egy olyan zsidó 
szervezet vagy csoport tevékenységében, amelynek tagjai közt terjesztheti ezt a felmérést, abban 
az esetben nagyra értékelnénk segítségét – egyszerűen továbbítsa a kapott e-mailt. Vegye 
figyelembe, hogy a részvétel feltétele, hogy az adott személyek zsidók, és legalább 16 évesek 
legyenek, valamint hogy jelenleg a tizenhárom résztvevő ország egyikében éljenek – Ausztria, 
Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Hollandia, 
Lengyelország, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság. 


