
Tisztelt Tudósítók, 

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy a kürtőskalács termékleírása megjelent a magyar Földművelésügyi 

Minisztérium hivatalos értesítőjében, ezáltal újabb fontos lépés történt a kürtőskalács magyar Európai 

Uniós Hagyományos Különleges Termékként (EU-HKT) történő regisztrációja érdekében. A 

dokumentumot csatolom. Sajnos örömünket beárnyékolja az a piti plagizálás és lopás, amit Tamás Sándor 

tanácselnök és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (KMTE) vezényeltek le a Háromszék Megyei 

Tanácsnál, és amelynek részleteit alább megosztom Önökkel.  

 

A világ legnépszerűbb magyar ételének nemzeti turisztikai célokra való kihasználása érdekében 2012-ben 

megalakult a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület. 2014 végén megjelent a kürtőskalács 

kultúrtörténetéről szóló könyv, beindult a többnyelvű www.kurtos.eu honlap. Mindennek a költségeit 

Svájcban és Magyarországon élő magánszemélyek -jelenős részben jómagam-, valamint egy Európai 

Uniós forrásokból gazdálkozó alapítvány állta. Mivel a könyvnek egy angol nyelvű kiadást is terveztünk, 

és a Szaktestület működtetésének költségeit sem szerettem volna hosszú távon magamra vállalni,  

Kovászna Megye Tanácsa (KMT) felajánlotta hogy a turisztikai szervezetén keresztül bead egy pályázatot 

a Bethlen Gábor Alaphoz (BGA). Ennek szakmai részét az akkor a KMT egyik egyesületének 

alkalmazásában álló Albert Zoltán ügyvivőnk, a sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács Ünnep rendezvénysorozat 

főszervezője és jómagam állítottuk össze, másfél éve. Egyetlen feltételem az volt, hogy a domaincímek 

maradjanak a tulajdonomban, mert akkor nem fogják azokat elherdálni, ezért hosszú távú használatba 

vételi szerződést ajánlottam a Háromszék Megyei Tanácsnak. 

 

Mivel semmi hír nem érkezett az elnyert 600.000 forint sorsáról [1,2], senki nem keresett sem az angol 

kiadás, sem pedig a honlap átadása ügyében (miközben az informatikusunk hitelbe elvégezte az előkészítő 

munkákat), érdeklődni kezdtem a pénz sorsa felől, de választ nem kaptam. Végül személyesen is 

elmentem a Kovászna Megyei Tanácshoz, mindhiába. Tamás Sándor tanácselnök (RMDSZ) negligálta a 

levelem egészen addig, amíg nem kezdtem feljelentéssel fenyegetőzni. Akkor (2017. február 9.) hirtelen 

kaptam egy furcsa, Oltean Csongor, a KMTE irodavezetője, jelenlegi MIÉRT elnök által jegyzett 

“elszámolást” [3].  

 

Ebben 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)”. Megjegyezném, hogy 

minden érdeklődő a www.kurtos.eu honlapot nézi, semmi szükség nem volt egy lényegében nulla 

forgalommal rendelkező újra, ráadásul a háromszéki illetékesek szerint is rendben lett volna egy hosszú 

távú domaincím bérleti szerződés. Továbbá, a sebtében összecsapott www.kurtos.info néhány 

helyesírási hibát leszámítva a mi www.kurtos.eu honlapunk plagizálása volt [4]. Furcsamód a 

kurtos.info domain egy magánszemély, Kerekes Sándor tulajdonában van, tehát azt sem a Háromszék 

Megyei Tanács birtokolja [5]. 

 

A 250.000 forintos összeg legalább tízszeresen túlárazott. Mi több, a plagizálással az eredeti honlap 

másolói bűncselekményt követtek el. Elképesztőnek és felháborítónak tartom, a munkámat és önzetlen 

anyagi áldozatvállalásomat kihasználva ellopnak negyedmillió forintot. Természetesen panaszt tettem 

Tamás Sándor tanácselnöknél, de semmilyen lépés nem történt a megoldás (az ellopott pénz eredeti 

célokra fordítása, és a felelősök megbüntetése) érdekében. Alaposan gyanítható továbbá az is, hogy az 

elnyert pénz fennmaradó részét sem használták fel értelmesen. Tamás Sándor kiválóan értett ahhoz, 

hogy a munkánkat saját fényezésére használja, de a kürtőskalács EU-HKT regisztrációjának jogát is 

átjátszodta volna a románoknak, és Albert Zoltánt, a Sepsiszentgyörgyön évente megrendezett 

Kürtőskalács Ünnep megálmodóját és főszervezőjét is elmarta a Tanácstól, így a szervezés összeomlott, és 

az idén már nem valószínű, hogy sor került a rendezvényre.  



 

A plagizálást és a lopást a BGA-nak is jeleztem. Levelem több mint egy hónapig megválaszolatlan 

maradt, majd egy kikövetelt személyes megbeszélésen legnagyobb megdöbbenésemre azt javasolták, 

hogy plágium miatt tegyek feljelentést a román rendőrségen, mert akkor talán történni fog valami. A 

BGA a sajtóbotrány kirobbantása után a lopást elintézte pusztán azzal, hogy -egy magyar rendőrségi 

feljelentés hatására- visszakérte a pénzt [6,7]. Szó nem volt annak eredeti célokra fordításáról, sem 

felelősségre vonásról. A plagizált honlap a www.kurtos.info leszedetéséről is magam kellett intézkedjek: 

Kerekes Sándor informatikust én értesítettem arról, hogy az általa birtokolt domainen illegális tartalmat 

[8], és ezután került sor a kalózhonlap blokkolására. Megjegyzem, hogy a pályázati pénzből egy fillérre 

sem tartottam igényt (ez a rágalmazás számba menő kijelentés [9] külön eljárás tárgyát fogja képezni), 

pusztán az eredeti célokra szerettem volna fordíttatni azt.  

 

A történteket szem előtt tartva a napokban -ahogy ez technikailag lehetséges- hazai rendőrségi feljelentést 

teszek a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt. Remélem, ezután előkerülnek a felelősök, és meg is 

büntetik őket.   

 

 

          dr. Hantz Péter 

Kolozsvár, 2017. június 21.   
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