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A1. The articles which contains the word „migrant-crime”
(in Hungarian „migránsbűnözés”)

#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

Nagyvilág

2016-0608

url

Nyilvántartja a német rendőrség a
migránsbűnözést
1

Az év első három hónapjában 69 ezer
origo.hu
végrehajtott vagy tervezetett
bűncselekményhez volt közük
migránsoknak – derül ki a német rendőrség
nyilvántartásából.

Url

Amerikában már hivatal foglalkozik a
migránsbűnözés áldozataival
2

John Kelly amerikai belbiztonsági miniszter
megnyitotta szerdán azt az irodát, amely a
bevándorlók által elkövetett
bűncselekmények áldozatait kívánja
segíteni az Egyesült Államokban.

888.hu

amerika,
2017-04london,
27
párizs

Url

Német rendőrség: 2016-ban drasztikusan
emelkedett a migránsbűnözés

3

A Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA)
888.hu
közzétette a 2016-os bűnügyi
statisztikákat. A számok szerint
drasztikusan emelkedett a migránsok által
elkövetett bűncselekmények száma az előző
évhez képest.

amerika,
2017-04london,
09
párizs

Url

Azt kiabálták: "kúrd seggbe a kövér
svédet", a rendőrséget nem izgatta

4

5

888.hu

amerika,
2017-02london,
26
párizs

Hiába tagadják, mégis nő a migránsbűnözés 888.hu

közeleg a 2017-02tél
25

Egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim
Lamotte megdöbbentő hírt osztott meg
hivatalos Facebook-oldalán, mely egy
csoportos megerőszakolásról és a svéd
rendőrség gyomorforgató hozzáállásáról
szól.

Nemzetközi sajtószemle
6

888.hu
Udo Ulfkotte

2

amerika,
2016-07london,
26
párizs

Url

Url
Url

#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

Az "objektív" svéd és német média hibátlan
osztályzást kapott

7

A szándékosan elhallgatott
migránsbűnözésről elhíresült német és svéd 888.hu
média egy felmérés szerint kiválóan
működik, a sajtószabadság joga garantált.
Különleges módszertannal készíthették az
elemzést.

amerika,
2016-04london,
23
párizs

Url

8

A svéd rendőrség beismerte, hogy hazudott 888.hu

amerika,
2016-01london,
25
párizs

9

Hogy is van ezekkel a svédországi bűnöző
migránshordákkal?

index.hu

Külföld

2017-0324

Url

Nem, az arabok nem téptek szét egy
10 karácsonyfát egy nyugati
bevásárlóközpontban

index.hu

tech

2016-1201

Url

11 Illyés már régen megmondta

magyaridok.hu Vélemény

2017-0424

Url

12 Gondolatok az offshore egyetemről

Csontos
2017-04magyaridok.hu János,
06
Vélemény

13

Liza-ügy: mégis szexuális bűncselekmény
miatt nyomoznak Berlinben

index.hu

14 Migráció és bűnözés

Külföld

magyaridok.hu A Helyzet

Url

Url

2016-0127

Url

2016-0929

Url

2016-0812

Url

2016-0206

Url

2016-0113

Url

Eltitkolta a bécsi belügy a növekvő bűnügyi
adatokat
Az első féléves bécsi bűnügyi statisztikák
15 sokkoló eredményt mutattak, így talán nem magyaridok.hu Külföld
véletlen, hogy az osztrák
belügyminisztérium minden áron titkolni
próbálta a jelentést – írta az Österreich
című osztrák lap.
16 A német Willkommenskulturnak befellegzett magyaridok.hu Vélemény
Svédországnak meggyűlik a baja az
integrációval
17

A nőjogok terén világbajnok Svédországban
magyaridok.hu Külföld
még a napokig tartó kínos kölni csendhez
képest is hosszabban hallgattak arról, hogy
ott is áldozatokat követelt a szexuális
erőszak. A multikulturális svéd társadalom
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#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

csak vonakodva hajlandó szembenézni a
bevándorlás jelentette problémákkal.
18

Az osztrák rendőrség is titkolja a
migránsbűnözést

pestisracok.hu

Forró
drót

888.hu

amerika,
2017-09london,
15
párizs

Hetekig halogatják a nemi erőszakos
eseteket a svéd rendőrök, mert nem tudnak
velük foglalkozni
19

Annyi gyilkosság történik az országban,
hogy a nemi erőszakolásos esetekre már
nincs kapacitása a svéd rendőrségnek,
pedig biztos nem csak pár eset jutna nekik.

2016-0812

Url

Url

Rasszista bűncselekményként kezelhetik a
brit migránsbűnözők ügyét
20

Ők azok a bűnözők, akik fiatal nőket tömtek
888.hu
tele drogokkal, majd megerőszakolták őket.
Nagy-Britanniában most azért lobbiznak,
hogy rasszista indíttatású
bűncselekményként kezeljék az ügyet.

21 A diktatórikus Facebook

amerika,
2017-08london,
12
párizs

Url

magyaridok.hu Vélemény

2018-0111

Url

magyaridok.hu Külföld

2018-0110

Url

magyaridok.hu Vélemény

2017-1011

Url

2017-1108

Url

Migránsbűnözés: szigorúbb fellépést ígért
az osztrák belügyminiszter
22

Herbert Kickl szabadságpárti osztrák
belügyminiszter szerdán kifogásolta, hogy
magas a bűnözési ráta a menekültek
körében, és a bécsi kormány szigorúbb
fellépését ígérte az ügyben.

23 Haladók és maradiak háborúja
Svájci módszer: ha nem néznek oda, akkor
nincs is migránsbűnözés

Frappáns módszerrel integrálná Zürich a
24 bevándorlókat: a svájci város vezetése
pestisracok.hu
megtiltotta a rendőrségnek, hogy a
bűncselekményekről szóló közleményekben
feltüntesse a gyanúsítottak és az áldozatok
származását, illetve állampolgárságát.
Német zsenialitás: a migránsbűnözést csak
a még nagyobb integráció enyhítheti
25

888.hu
Kimutatták, hogy ha vissza akarják
szorítani a migránsok bűnözését, akkor még

4

Forró
drót

amerika,
2018-01london,
04
párizs

Url

#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

több lehetőséget kell nekik kínálni
nyelvórákból, sportolási lehetőségekből és
szakmai képzésekből.
A szélsőbaloldalnak nem tetszik, hogy
Neukölln polgármestere keményen fellépett
a migránsbűnözés ellen
26 Berlin legrosszabb hírű kerületévé vált
Neukölln a migrációnak hála. A baloldali
polgármester ezt megelégelte, de vannak,
akik szerint nem a rendőrök jelentik a
megoldást a bűnözés ellen.

Source: CRCB
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888.hu

amerika,
2017-10london,
17
párizs

Url

A2. The articles which contains the word „migrant-terror”
(in Hungarian „migránsterror”)
#

Title and lead of articles

site

Nemzetközi sajtószemle
1
Lipcsében nem tudnak a migránsterrorról,
amiről a vívók vezetője beszélt

Date
yyyy-mmdd

url

888.hu

amerika,
london,
párizs

2016-0726

Url

index.hu

Sport

2017-0727

Url

Belföld

2016-0927

Url

2016-0718

Url

2018-0113

Url

Udo Ulfkotte
2

heading

Oh, ne! A migránsok elveszik tőlünk az
önkormányzati lakásokat?
Tudta? Nem tudta? Jobb, ha tudja! Egy
kampányban mindig sok csúsztatás,
féligazság, sőt komplett hazugság hangzik el.
3
index.hu
Az október 2-i kvótanépszavazásig
igyekszünk szép sorjában megnézni, mi igaz
ezekből. A menekültek miatt tényleg
kidobják a magyarokat az önkormányzati
lakásokból, és migránsokat költöztetnek be a
helyükre?
Vérfürdő a nizzai sétányon
A Magyarországot, és tágabb hazánkat, az
Európát megszálló muszlimok
bevándoroltatását a volt kommunista,
4
magyaridok.hu Vélemény
liberális progresszív pártok akarják: az LMP,
az MSZP és DK európai parlamenti képviselői
megszavazták a migránsonkénti
nyolcvanmillió forintos büntetés lehetőségét
a befogadást megtagadó tagállamoktól.
Illiberális píszígyűlölőt vagy unalmas
nyugatost akarnak a csehek?
A píszít nem szereti, az újságírók
likvidálásáról, a muzulmánok által tervezett
szuperholokausztról beszélni annál inkább.
Milos Zeman Oroszbarátságával is túltesz a
5 magyar kormányon, legalábbis szavakban,
index.hu
Csehország ugyanis a végzetesen drága
orosz projektek mellett nem kötelezte el
magát. A cseh elnök nagy eséllyel újrázhat a
januári elnökválasztáson, köszönhetően
annak, hogy a jó gazdasági helyzet ellenére
a cseh társadalom leginkább szkeptikus az
EU-val szemben.

Source: CRCB

6

Külföld

A3. The articles which contains the word „migrant-violence”
(in Hungarian „migránserőszak”)

#

1

heading

Date
yyyymm-dd

piszkostizenkettő

2017-0802

Url

amerika, london, 2017-05párizs
30

Url

amerika, london, 2017-01párizs
22

Url

amerika, london, 2017-01párizs
20

Url

888.hu

amerika, london, 2017-01párizs
10

Url

888.hu

amerika, london, 2016-12párizs
09

Url

Title and lead of articles

site

Az Index megfejtette miért követnek
el annyi bűncselekményt a
888.hu
migránsok

url

Nem igazán érdekelte a német
rendőröket, hogy migránserőszakról
érkezett bejelentés
2

Többedik segélykérésre volt csak
888.hu
hajlandó reagálni a bonni rendőrség
ügyeletes diszpécsere, miután egy
nőt párja szeme láttára
erőszakolt meg egy machetés,
ghánai migráns.
A német közmédia segítségét kéri a
Facebook az álhírek elleni harcban

3

888.hu
A közösségi oldal német
médiapartnereket keres az
úgynevezett „Fake News” elleni
küzdelemhez – írja a Junge Freiheit.
Megelégelte az osztrák vasút a
migránserőszakot

4

Szigorúbb biztonsági intézkedéseket
888.hu
vezetnek be a bécsi Westbahnhof
pályaudvaron az utóbbi időben
történő egyre gyakoribb erőszakos
bűncselekmények miatt.
Megmentette a lányát a
migránserőszaktól egy német férfi

5

A német rendőrség hősként tekint
egy apára, aki megmentette a
lányát attól, hogy egy szír migráns
megerőszakolja — írja a Daily Mail.
A közösségi oldalakat is figyelik,
hogy a migránserőszak ne
ismétlődhessen meg

6
A német rendőrség mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
tavaly elkövetett migránserőszak –

7

#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

amely során több mint 1000 férfit és
nőt bántalmaztak – ne
ismétlődhessen meg.
Még mindig vitatott, hogy le lehet-e
írni egy bűnöző származását

7

A tavaly szilveszteri migránserőszak,
888.hu
valamint Maria L. gyilkosa miatt
komoly vita bontakozott ki arról
Németországban, hogy a médiának
be kell-e számolnia az elkövetők
származásáról – írja a Focus Online.

amerika, london, 2016-12párizs
09

Url

amerika, london, 2016-12párizs
09

Url

amerika, london, 2016-12párizs
07

Url

Brutális videó került elő a kölni
migránserőszakról
8

888.hu
Közel egy év elteltével
nyilvánosságra hoztak egy újabb
felvételt a kölni erőszakról, melyet a
rendőrök kamerái rögzítettek.
Brutálisan megnőtt a
migránserőszak Ausztriában

9

Elképesztő mértékben megugrott az 888.hu
idei évben a szexuális
bűncselekmények száma
Ausztriában.

10 Reggel 7:59

11

Köln mindent megtesz, hogy ne
ismétlődjön meg a tavaly szilveszteri
migránserőszak

888.hu

7:59

2016-1130

Url

888.hu

amerika, london, 2016-11párizs
29

Url

888.hu

7:59

2016-1116

Url

888.hu

amerika, london, 2016-11párizs
16

Url

Komoly rendőri készültség várható
szilveszterkor a német városban.
12 Este 7:59
Készülnek a németek az év végi
migránserőszakra
A tavaly szilveszterkor elkövetett
13 nők elleni támadások miatt Köln és
Frankfurt városa is komoly
biztonsági intézkedéseket eszközöl
az idei ünnepségre – írja a Junge
Freiheit című német lap.
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#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

Nemzetközi sajtószemle
14

„Amerika vesztett – Duterte
bejelentette „elválását” az Egyesült
Államoktól, Kínával és Putyinnal
szövetkezik

888.hu

amerika, london, 2016-10párizs
21

Url

888.hu

amerika, london, 2016-09párizs
27

Url

amerika, london, 2016-08párizs
26

Url

888.hu

amerika, london, 2016-07párizs
17

Url

888.hu

amerika, london, 2016-07párizs
11

Url

888.hu

amerika, london, 2016-07párizs
07

Url

Magyarországra menekülnének a
holland lányok
A holland migránssimogatás már
15 odáig fajult, hogy a holland lányok
elmenekülnének az országból,
többek között Magyarországra. A
Pesti Srácok talált rá a remek
pólóra.
A németek tetoválásokkal küzdenek
a migránserőszak ellen
16 Új kampány indult Németországban, 888.hu
hogy felhívják a figyelmet az egyre
gyakoribb szexuális támadásokra,
illetve megállítsák azokat.
Teherbe esett a migránserőszaktól
egy német nő
A még szilveszterkor bekövetkezett
17 kölni tömeges erőszak kapcsán egy
újabb fiatal nő állt a nyilvánosság
elé. Elmesélte, a szexuális erőszak
után kórházba került, ahol
megállapították: terhes.
Szándékosan hazudhattak az
osztrákok a migránserőszakról
18

Egy hat éves kisfiút erőszakolhatott
meg az az iráni férfi, aki egy osztrák
menekülttáborban lett elhelyezve.
A németek felkészültek a
migránserőszakra

19

A Bundestag elfogadta a szexuális
erőszakról szóló törvény
módosítását - reagálván az egyre
több, Németországban elkövetett
szexuális bűncselekményre.

9

#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

Migránserőszak szilveszterkor
20

amerika, london, 2016-01párizs
05

Url

2017-0116

Url

magyaridok.hu Külföld

2017-0104

Url

magyaridok.hu Külföld

2017-0104

Url

magyaridok.hu Külföld

2016-0810

Url

magyaridok.hu Külföld

2016-0808

Url

magyaridok.hu Belföld

2016-0803

Url

Feltehetően észak-afrikaiak voltak
888.hu
azok a férfiak, akik nőket inzultáltak
szilveszter éjszakáján
Németországban.
Láncra verve, szexrabszolgaként
tartották a svéd nőt a migránsok

21

Újabb szörnyű migránserőszak rázta
magyaridok.hu Külföld
meg a svéd társadalmat. Láncra
verve tartottak szíriai férfiak,
szexrabszolgaként egy svéd nőt
Helsingborgban .
Kezdődik: sokasodnak a
feljelentések az újévi erőszakok
miatt

22

Németországban Kölnből és
Berlinből jeleztek ilyen eseteket,
Ausztriában pedig eddig négy
városban tettek feljelentést:
Bécsben, Grazban, Salzburgban és
Innsbruckban.

Idén nem Kölnben, hanem
23 Dortmundban csúcsosodott ki a
migránserőszak
A migránsoknak mindent szabad
Gyakorlatilag szabadon
24 garázdálkodhatnak a migránsok
Németországban – legalábbis ez
derül ki egy amerikai hírportál által
közölt cikkből.
Német civilek feltérképezték a
migránserőszakot
Ezres nagyságban követtek el
25 migránsok bűncselekményeket
Németországban ebben az évben –
legalábbis ez derül ki egy német
civilek által működtetett internetes
adatbázisból.
A baloldal a sajátjaival is
26 szembemegy
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#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

Felemásan sült el az Együttnek a
kvótaellenes népszavazásra buzdító
plakátok ellen meghirdetett országos
„ragasztóakciója” – derül ki a párt
támogatóinak Facebook-reakcióiból.
Megpróbálták elhallgatni, mit kapott
Valls Nizzában
A francia állami hírügynökség, az
AFP kiretusálta a legnagyobb
videómegosztó portálról azokat a
27 felvételeket, melyeken a Manuel
magyaridok.hu Külföld
Valls miniszterelnököt pfújoló,
kifütyülő tömeg látható, hallható. A
jobboldali Republikánus Népi Unió
pártjának honlapján megtalálható az
eredeti változat, ahogyan azt a
Russia Today kamerája rögzítette.

2016-0720

Url

2016-0506

Url

2016-0329

Url

magyaridok.hu Külföld

2016-0313

Url

magyaridok.hu Vélemény

2016-0125

Url

Elkezdődött az első per a szilveszteri
migránserőszak ügyében
Elkezdődött pénteken az első kölni
büntetőper, amelyet szexuális
28
bűncselekmény miatt indítottak a
németországi nagyvárosban
szilveszterkor nők ellen elkövetett
szexuális támadásokkal és
rablásokkal kapcsolatban.
29

Egykor Bartók is arcpirító volt, ma
már a migránserőszak sem gond

magyaridok.hu Külföld

magyaridok.hu

Külföld, Poszttrauma

Tovább tart a migránserőszak
Németországban
30 Németországban a rendőrség
vasárnap újabb bevándorlók által
elkövetett szexuális erőszakról
közölt jelentést.
Heller Ágnes, Soros György: utánuk
a vízözön
Konzervatív ember tiszteli mind az
életkort, mind a női nemet; de
31
megbékélve az emberi élet
szakaszaival, nem abszolutizálja
azokat. Nem mondja például azt,
hogy aki élemedett korú, az eleve
bölcs is: az élettapasztalat, bizony,
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#

Title and lead of articles

site

heading

Date
yyyymm-dd

url

gyakorta együtt jár a
feledékenységgel, sőt a szenilitással.
A nemzetközi baloldali médiát
menetrendszerűen aggasztja a
magyarországi helyzet
A Süddeutsche Zeitung című német
liberális lap keddi publicisztikája
hatalmasat aggódott a magyar a
32 látszatdemokrácián a rendőrség és a pestisracok.hu Forró drót
média által elhallgatott
migránserőszak országából. Két
olasz baloldali lap ezzel egyidőben a
migrációról szóló nemzeti
konzultációt, illetve „az európai jó
szándékokat megtagadó” V4
országokat viseli nehezen.
33

Saját hívei sem támogatják a
baloldal migránspártiságát

2017-0404

Url

pestisracok.hu Forró drót

2016-0803

Url

hidfo.ru

Belföld

2017-0821

Url

hidfo.ru

Térségi hírek

2017-0726

Url

hidfo.ru

Belföld

2016-0610

Url

Mérhetetlen erő: megváltoztatnák a
választási rendszert
Egy augusztus 20-án közzétett
videóval elindította a választási
rendszer megváltoztatását célzó
34
kampányát a Közös Ország
Mozgalom. A friss közvéleménykutatások szerint azonban lehet,
hogy senki nem is szavazna rájuk,
csak az a 20-30 fő, aki a
megkérdezés során azt mondta.
Hazudott a német sajtó a
migránserőszakról
Egy nemrég nyilvánosságra jutott
kutatás szerint a német sajtó nem
számolt be kellő objektivitással a
35
migrációs válságról, ehelyett
megpróbált morális nyomást
gyakorolni az állampolgárokra, és
elhallgatta a nyilvánvaló tényeket,
hogy elfogadhatóbbá tegye a
tömeges bevándorlást.
A politikai korrektség miatt épült le
36 az oktatás
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“Közfeladatot ellátó személyt a
magyar bíróságok nem védenek
meg. A tanárt nyugodtan meg lehet
alázni most már nemcsak szavakkal,
ami eddig is mindennapos volt,
hanem tettekkel is, még büntetés
sem jár érte.” Ha esetleg a bíróság
is félelemből hozott ilyen ítéletet,
akkor komoly gondban van már az
igazságszolgáltatás is.
Összeomlott Angela Merkel képzelt
világa
Angela Merkel német kancellár se
nyilvánosan, se személyesen nem
tett még semmilyen megjegyzést a
37 müncheni terrorriadóval és a
hidfo.ru
migránsok nők elleni nemi
zaklatásaival, nemi erőszak
esetekkel kapcsolatban. Monoton
módon ismételgeti az általa követett
ideológia dogmáit, a valósággal
szembenézni nem hajlandó.
38 Az elnyomó újságírók

Nyugati világ

2016-0106

Url

mno.hu

Vélemény

2017-0730

Url

888.hu

7:59

2017-0914

Url

amerika, london, 2017-09párizs
14

Url

amerika, london, 2017-09párizs
12

Url

Este 7:59
39
1)
A sikeres integráció lenyomata:
egyre több a migránserőszak
Matematikai példával élve valamiféle
arányosság figyelhető meg a
40 beérkező migránsok száma és az
888.hu
elkövetett szexuális
bűncselekmények között
Németországban. Ezúttal
Bajorországból érkeztek
megdöbbentő adatok.
Ezúttal egy finn nő vált a
migránserőszak áldozatává
41 Az olasz rendőrség Rómában
888.hu
őrizetbe vett egy 23 éves bangladesi
fiatalembert, aki bántalmazott és
megerőszakolt egy finn lányt.
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Lipcsei rendőrség: egyedül ne
járjanak a nők futni, mert veszélyes!
Miután egy migráns ismét
megerőszakolt egy lipcsei parkban
42 futó középkorú nőt, a helyi
rendőrség botrányos közleményt
adott ki, miszerint a joggingoló nők
inkább ne futkorásszanak egyedül,
mert ahhoz nem elég biztonságos a
város.

888.hu

amerika, london, 2017-09párizs
05

Url

888.hu

amerika, london, 2017-08párizs
11

Url

magyaridok.hu Külföld

2017-0811

Url

hidfo.ru

Térségi hírek

2017-0907

Url

Térségi hírek

2018-0106

Url

Nyugati világ

2017-1113

Url

Egy német újságírónő lerántotta a
leplet a merkeli cenzúráról
43

Egy német közszolgálati médium
volt munkatársa a német
migránspolitika ellen szólalt fel,
ezért cserébe pedig gyakorlatilag
ellehetetlenítették.

Ellehetetlenítették a német
44 migránspolitika ellen felszólaló
riporternőt
Német politikus: a nők nem érzik
magukat biztonságban
45 A menedékkérők miatt a
közbiztonság nagy mértékben
romlott Lipcsében – a nők már nem
érzik magukat biztonságban.
A migránserőszak miatt
erődítménnyé alakítják a német
városokat

Németországban megszaporodtak a
46 külföldi állampolgárok által
hidfo.ru
elkövetett erőszakos
bűncselekmények. A Welt német lap
azt írja, a terrorveszély miatt
gyakorlatilag erődítménnyé kell
formálni a német városokat.
A lakosság 46%-a szerint álhíreket
közöl a fővonalú média
47 Az amerikai lakosság 46%-a úgy
gondolha, hogy a nagyobb
sajtóorgánumok álhíreket közölnek
Donald Trumppal kapcsolatban –

hidfo.ru
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derült ki a Politico és a Morning
Consult közös kutatásából.
48 Haladók és maradiak háborúja

magyaridok.hu Vélemény

2017-1011

Url

888.hu

2017-1221

Url

amerika, london, 2017-10párizs
11

Url

amerika, london, 2017-09párizs
22

Url

A beismerés csendes forradalma
49
A baloldali legendárium sarokköve

piszkostizenkettő

Még mindig van olyan politikus, aki
nem hiszi el, hogy megtörtént a
szilveszteri kölni migránserőszak
A nagy-britanniai zöldpárt egyik
prominens politikusa, Natalie
50
888.hu
Bennett visszautasította annak a
ténynek az elismerését, hogy "bármi
jelentős" történt volna a kölni
szilveszteren. Emellett előkerültek a
jó öreg liberális toposzok is a
migránsokkal kapcsolatban.
A szélsőséges migránspropaganda
tarol az angol interneten
Miközben a The Guardian és az
Independent a jobboldali,
51 keresztény-konzervatív narratíva
888.hu
térnyerése miatt aggódik, addig a
nyugat-európai liberálisok által
kitartott szélsőséges
migránsok propagandája tarol NagyBritanniában.

Source: CRCB
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