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Tisztelt Kuratórium,
Hantz Péternek hívnak, Svájcban élő biofizikus vagyok. Az elmúlt években, Albert Zoltán
sepsiszentgyörgyi turisztikai szakemberrel együttműközve létrehoztuk a Nemzetközi Kürtőskalács
Szaktestületet, és kiadtunk egy könyvet a magyar nemzeti sütemény kultúrtörténetéről, amely a
nemzetközileg elismert magyar nemzeti értékekről is tartalmaz egy függeléket. Ennek során
felépítettem a www.kurtos.eu honlapot, és egy kisebb tájékoztató anyagot 19 nyelvre lefordíttattam.
Hosszas konfliktusok után sikerült rákényszerítenünk a budapesti Földművelésügyi Minisztériumot
arra, hogy a kürtőskalács úgynevezett EU-HKT regisztrációjának jogát ne játssza át a román félnek,
hanem maga indítsa el a regisztrációt.
A Szaktestület és a kapcsolódó honlap, valamit a fordítások költségeit lényegében egyedül álltam és
állom. Mivel a könyvnek egy angol nyelvű kiadást is terveztünk, a Háromszék Megyei Tanács
“nagylelkűen” felajánlotta hogy a turisztikai szervezetén keresztül bead egy pályázatot. Ennek szakmai
részét Albert Zoltán és jómagam állítottuk össze több mint egy éve. Informatikusom hitelbe
előkészítette a honlapot az átadásra, az egyetlen feltételem az volt, hogy a domainek maradjanak a
tulajdonomban mert akkor garantáltan nem fogják azokat önös célokra kisajátítani, ellopni vagy
elherdálni. Éppen ezért hosszú távú használatba vételi szerződést ajánlottam a Háromszék Megyei
Tanácsnak.
Időközben Albert Zoltánt, aki a szervezet motorja és a Kürtőskalács Ünnep kidolgozója volt, elmarták a
Háromszék Megyei Tanácstól. Mivel semmi hír nem érkezett az elnyert 600.000 forint sorsáról [1,2],
senki nem keresett az angol kiadás ügyében és az informatikusom sem kapta meg az ígért kb. 100
eurót, érdeklődni kezdtem a pénz sorsa felől, de választ nem kaptam. Végül személyesen elutaztam
Sepsiszentgyörgyre, elmentem a Megyei Tanácshoz ahol megígérték a tájékoztatást, de az ígérettel
maradtam. Tamás Sándor negligálta a levelem egészen addig, amíg feljelentéssel fenyegetőztem. Akkor
hirtelen mindenki megtáltosodott, és meg is kaptam egy furcsa “elszámolást” [3].
Ebben ugyanis szerepel egy negyedmillió forintos tétel, idézem, 250 000 HUF webfejlesztés - domain,
hosting, elkészítés és működtetés www.kurtos.info honlapra “(*itt megjegyzem, hogy nem volt
lehetőség a kurtos.eu honlapra fordítani a támogatásból, mivel jogilag nem a mi tulajdonunkban van)”
Egyrészt, mivel mindenki a mi honlapunkat használja, semmi szükség nem volt egy lényegében nulla
forgalommal rendelkező újra, másrészt a háromszéki illetékesek szerint is rendben lett volna egy
hosszú távú bérleti szerződés. Továbbá, a sebtében összecsapott www.kurtos.info néhány helyesírási
hibát leszámítva a mi www.kurtos.eu honlapunk koppintása (egészen pontosan a plagizálása, mert nem
történik a forrásra való hivatkozás). Furcsamód a honlap a botrány kirobbanása óta nem elérhető. Még
furcsább, hogy a kurtos.info domain egy magánszemély, Kerekes Sándor tulajdonában van, tehát nem a
Háromszék Megyei Tanács birtokolja [4].
A 250.000 forintos összeg legalább tízszeresen túlárazott. Nem egy közcélú honlapot tartok fent saját
pénzből (a kurtos.eu mellett például a hungarikum.net, a languagerights.eu és a torocko.org oldalakat
is), de a három együtt, domainbérléssel, érdemi tartalomfejlesztéssel és jelentős tárhellyel együtt sem
kerül évi negyedmillió forintba. A Megyei Tanács által készíttetett honlap egy rossz középiskolás

másolás szintjén áll, és tárhelyestül-domainestül sem kerülhetett 20.000 forintnál többe.
A munka tehát fölösleges volt, a túlárazás több mint tízszeres, ráadásul a plagizálással a készítők
bűncselekményt követtek el.
Elképesztőnek és felháborítónak tartom, hogy egy, a Háromszék Megyei Tanács alárendeltségébe
tartozó szervezet más célokra használ fel pályázati pénzt, ráadásul az én munkámat és önzetlen anyagi
áldozatvállalásomat kihasználva ellop negyedmillió forintot. Mindeközben a könyv angol kiadása
továbbra is várat magára. Erre leginkább azért lenne szükség, mert a kürtőskalács a világ legismertebb
magyar étke, öt kontinensen ezernél is több ponton sütik, és kiválóan segíthetné nemzetünk jobb
megismerését, a magyar turizmus fejlesztését.
Követelem hogy a túlszámlázott összeget fizettessék vissza a Háromszék Megyei Tanáccsal, és
fordítsák az eredeti célra -fizessék ki a valódi honlapon dolgozott informatikusom és a maradékból
szervezzük meg a könyv szerkesztését, fordítását-, Tamás Sándor pedig kérjen elnézést a beosztottjai
plagizálásáért.
Ellenlező esetben először a nyilvánossághoz fordulok, és ha ez sem használ, a plágium miatt a
román és a magyar rendőrséghez fogok fordulni.
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Levelemhez négy függeléket csatolok. Kérésre a www.kurtos.info honlap mentett változatát is csatolni
tudom.

