Budapest, 2019. Március 29.
Tisztelt Gál Péter Főosztályvezető Úr,
Alulírott dr. Hantz Péter, a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület ügyvivője, március 14.–iki levelére a következőket
válaszolom.
Levele bizonyíték arra nézve, hogy a magyar Agrárminisztérium, amely silány termékeket előállító és csaló
kürtőskalács sütők nyomásának engedve, illetve saját tájékozatlansága okán 2013 óta akadályozza a székely-magyar
nemzeti sütemény EU-HKT bejegyzését, stratégiát váltott: immár nem a HKT anyagunk tartalmát, hanem a
Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület illetékességét próbálja megkérdőjelezni.
1. A Szaktestületet fenntartó Civil Társulás Társasági Szerződésének 3. pontja alapján dr. Hantz Péter az
ügyvitelre kijelölt tag:
http://kurtos.eu/dl/NKSz_Civil_Tarsasag_tarsasagi_szerzodes.pdf
2. A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület tevékenysége 2018 március-2019 március között:
-

-

-

-

a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítése, a Kárpát-medence magyarlakta vidékei, különösen a
Székelyföld turisztikai vonzerejének növelése a nemzetközi kürtőskalács sütők hálózata révén
kürtőskalács sütők felkutatása szerte a világban
kürtőskalács sütő tanfolyamok szervezése (új szolgáltatás)
http://kurtos.eu/index2_hu.php?o=2 (az oldal alján)
a kürtőskalács alapanyagaival kapcsolatos tudományos kutatások elősegítése (jelenleg a Szent István
Egyetem Hűtő és Állatitermék Technológia Tanszéke egyik doktoranduszával dolgozunk egy recept
finomításán amely lehetővé tenné kürtőskalács készítését alma és rizslisztől – utóbbit főleg a kínaiak
szeretik)
a www.kurtos.eu honlap angol és magyar változatának fenntartása, kiegészítése: legutóbb a taglistánkkal,
az elkészítés módjával, illetve a tanfolyamainkkal kapcsolatos részeket frissítettük
a vevőket becsapó, silány termékeket gyártó sütők leleplezése, ellenük bojkott hirdetése
mivel a jelenlegi magyar kormányzat bohózatot csinál legfőbb nemzeti értékeink ápolásából,
Szaktestületünk technikai csapatával támogatja a www.hungarikum.net oldal fenntartását és bővítését –
legutóbb a Prezi szócikket készítettük el
jogi lépések honlapunk plagizálása ellen: a Háromszék megyei RMDSZ ügyvezető elnöke ellopta
honlapunkat, és a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatásával kalózhonlapot hozott létre, az eredeti forrás
és a szerzők megjelölése nélkül – mos a per feljebbviteli tárgyalása zajlik
a kürtőskaláccsal kapcsolatos anyagok fordítása: jelenleg szórólapunk hindu és görög fordításán, valamint
a könyvünk román és angol fordításán dolgozunk
a kürtőskalács EU-HKT bejegyzésének kivitelezése, a magyar Agrárminisztérium gáncsoskodásának
kivédése

A jövőben pályázatokat szeretnénk benyújtani a kürtőskalács, és ezen keresztül a magyar kultúra és turisztikai
célpontok népszerűsítésére: szórólapokat, tájékoztató anyagokat, molinókat küldenénk Európa és a világ több tucat
kürtőssütőjének. Magyar sütők európai vásárokon való részvételét is támogatnánk. Mivel magyar állami
finanszírozásra politikai okokból nincs esélyünk, elsősorban európai és magánforrásokat veszünk célba. A korábbi
BGA pályázaton nyert pénzt „más célokra” költötte el a Kovászna megyei RMDSZ.
3. Csatoljuk ellenőrzött belépési nyilatkozatainkat, a régebbiek által jelzett tagségot e-mailes egyeztetés alapján
meghosszabbítottuk, és kiállítottuk az új okleveleket. Legközelebb 2021-ben vizsgáljuk fölül a tagságunkat
(1. és 2. melléklet).
4. Belépési nyilatkozatainkból nyilvánvaló hogy tagjaink kürtőssütéssel is foglalkoznak. A Szaktestületünket
nem zavarja ha más gazdasági tevékenységet is folytatnak. Ha ennél többet kívánnak, szíveskedjenek azt az
egyes országok cégjegyzékében kikeresni.
5. Néhány héten belül megküldjük magyarországi tagjaink műkődési engedélyének másolatát. Tagjaink
gazdasági tevékenységének ellenőrzése nem a NKSZ feladata. Mi csak próbavásárlásokkal ellenőrizzük
termékeik minőségét.
6. Döntéshozatali mechanizmusunk e-mailes szavazásokon alapul. Kérésükre ugyancsak az 1. melléklet a
válasz, melyben tagjaink egyertértésőket fejezik ki a több éve változatlan, vagy csak megnevezésbeli
változtatásokat tartalmazó HKT dokumentummal.
7. Megtettük a levelében jelzett drótposta címek szerint. A HKT anyagunk Szaktestületünk honlapján is fent van:
http://kurtos.eu/dl/HKT181122HU.docx és http://kurtos.eu/dl/HKT181122HU.pdf
Végezetül, a németországi és ausztriai tárgyalásainkkal kapcsolatban szeretném tudomására hozni, hogy a részleteket
nem kívánjuk a magyar Agrárminisztériummal megosztani. Az elmúlt hat évben maguk ott akadályozták önzetlen és
önkéntes, a nemzeti értékeink érdekében végzett munkánkat, ahol csak tudták (lásd http://www.kurtos.eu/infoteka, A
magyar Agrárminisztérium gáncsoskodása c. pont). Három éve egyenesen a román hatóságoknak próbálták átjátszani
a bejegyzés jogát, ami mélységesen felháborította a Székelyföld lakosságát (ezért, és sütemény ősének német-osztrák
eredete okán a fordultunk a nemzeti értékek védelméért felelős osztrák, illetve a német hatóságokhoz).
Ez az utolsó próbálkozásunk arra hogy a magyar HKT bejegyzést előmozdítsuk. Ha maguk valamibe bele akarnak
kötni, úgyis belekötnek, akármilyen dokumentumokat is mutatunk Önöknek. Ha Önök néhány csaló, vevőiket
félrevezető sütővel összejátszva akár formai, akár más okból elgáncsolják jelen próbálkozásunkat, egészen biztosak
lehetnek abban hogy a kürtőskalácsot hamarosan német vagy osztrák HKT-ként fogják bejegyezni az Európai
Unióban. (Levelének tartalma tükrözi a legutóbbi bírósági tárgyaláson a maguk által a perbe beléptetett csaló sütők
által hangoztatott alaptalan vádaskodásokat.)
Végezetül mi is nagyon kíváncsiak volnánk arra, hogy rendelkezik-e a kürtőskalácsot hungarikumnak beterjesztő
Magyar Pékek Fejedelmi Rendje (sic!) azon dokumentációval, mely szerint a kürtőskalács előállítása fő tevékenységi
körük, és ezt a tevékenységet jogszetűen végzik. A Fejedelemasszony (sic!) minden bizonnyal rendelkezésükre
bocsátotta ezen dokumentumokat, a kürtőskalács és a nemzetimázs érdekében kifejtett tevékenységük beszámolójával,
és a számos nyelvre lefordított, színvonalas anyagaikkal együtt.

Üdvözlettel,
dr. Hantz Péter
ügyvivő, NKSZ

