Erdélyi Körök Országos Szövetsége
Felügyelő és etikai bizottság
Ikt. 0163/2020. 10. 27.

EKOSZ Felügyelő és etikai bizottságának jelentése
Dr. Kövesdy Pál 2020. október 16-án este 19 óra 20 perckor az alábbi
elektronikus levelet írta az EKOSZ elnökének:
„Az EKOSZ elnökének, Dr. Szekeres Sándornak T. elnök úr! Ezennel tisztelettel
kérem, hogy kérje fel az EKOSZ felügyelő bizottságának tagjait : Farkas Szabolcs,
Győri Győző László és Kocsis Csaba tagtársainkat, folytassanak vizsgálatot az
EKOSZ elnöke és Dr. Kövesdy Pál, az Átalvető főszerkesztője között kialakult vitás
helyzetben. Jelentésüket kérem terjesszék az EKOSZ soron következő közgyűlése
elé, megkönnyítendő a tagság határozathozatalát. Tisztelettel Dr. Kövesdy Pál.
Szekszárd, 2020. október 25.”
Itt meg kell jegyezni, hogy közel egy hét múlva lett október 25-e, amely
dátummal keltezte valójában az október 16-i levelét, amelyben kéri az EKOSZ
Felügyelő bizottságát, hogy vizsgálja meg az EKOSZ elnök és Dr. Kövesdy Pál
közötti vitás ügyet, másrészt ehhez a kérelemhez nem csatolt semmit, hogy
milyen dokumentumok alapján vizsgálódjon a bizottság.
A fentiek miatt Dr. Szekeres Sándor 2020.10.19-én kinyomtatta és átadta a
Felügyelő bizottság tagjainak a közte és Dr. Kövesdy Pál közötti elektronikus
levelezésből azt több mint 50 oldalt, melynek alapján el lehet készíteni a
jelentést. Dr. Farkas Szabolcs, az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottságának elnöke
bejelentette, hogy Erdélybe utazik családjával és huzamosabb ideig ott lesz, ezért
kéri a két bizottsági tagot, hogy döntsenek nélküle ebben az ügyben.
Részletek a levelezésből: 2015-ben Dr. Szekeres Sándor több hónapon keresztül
könyörgött, hogy jelenjen meg egy magyar történelemmel kapcsolatos
tanulmánya, melyben egy távoli nagybátyja elmesélte a magyar történelem
részét képező Kodáros várának a legendáját. Ezt azért sürgette Dr. Szekeres,
mert, Lukács Albert, aki elmesélte ezeket a történeteket, már közeledett a 90.
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életévéhez és félő volt, hogy nem éri meg élve az Átalvetőben megjelenő
tanulmányt. Ez a tanulmány végül lerövidítve jelent meg 1916. márciusában.
Dr. Kövesdy Pál az EKOSZ tagok más cikkíróival is hasonlóképpen járt, több
alkalommal megrövidítette ezeket az írásokat, oly módon, hogy a cikk írója csak
akkor tudta meg, amikor megjelent a cikk az Átalvetőben. Nagyon sok esetben
egyáltalán meg sem jelenhetett az EKOSZ tag írása. Rendszerint ekkor azt
mondta, hogy nincs hely a lapban, más sokkal fontosabb cikkek miatt.
2017. március 6-án nagyon összeveszett az EMTE tagjaival, mely alkalommal
levélben fenyegetőzött, hogy miért nem mondhatja el teljesen beszédjét Pakson.
Ekkor az alábbiakat írta: „Továbbra sem értem, miért nem lehet k.b. 10-20 sec.
munkával kivágni a hibás részt és betenni a javasoltat. Ezt ismét -mellékletben küldöm. Enélkül nem fogom tudni folytatni munkámat, mert nem lehetek felelős
az EKOSZ pénztárosának/könyvelőjének a lap könyvelése, pénzügyeinek
kezelése ügyében. […] Ha ennek nincs elég súlya ahhoz, hogy 10 percet
elfoglaljak az értékes időből, akkor lemondok minden tisztségemről, hiszen ez
szellemi lényem elutasítását jelentené. További pofonokat nem vagyok
hajlandó elfogadni. A lapot meg ez évben végigviszem, mert ki van fizetve,
utána passz. P. [Sokadik fenyegetőzése, hogy ha nem úgy tesznek az EKOSZ
tagjai, ahogy ő akarja, akkor lemond.]
Nem telt bele egy nap, amikor kihasználva a törvénymódosítást, - amikor
Magyarország összes közhasznú civil szervezete, kötelező módon kellett
módosítsa az Alapszabályát, melyben benne kellette legyenek a tisztségviselők
és a felügyelő bizottság személyi azonosító adataikkal – ki akarta hagyni az
EKOSZ Alapszabályából az Átalvetőre vonatkozó olyan részeket, mondatokat,
melyek az Átalvető lapot alapító EMTE-t említik.
Dr. Szekeres Sándor levele Kövesdy Pálnak 2017. március 7-én, hogy „Az
Átalvetőre vonatkozó Alapszabály részt szerintem nagyon át kell gondolni, ha
hozzányúlunk. Amint már mondtam, volt olyan, hogy csak az EMTE-én keresztül
sikerült támogatást szerezni. Sajnos most is így néz ki a dolog, mert elég rég óta
az ígéretből eddig nem lett semmi, s lehet, hogy az EKOSZ most nem kap
támogatást. Egy másik forrásból viszont van esély és ígéret, de ehhez az EMTE
rész is kell. Tehát csak annyi a javaslatom, hogy jól átgondolva módosítsuk azt a
részt, amivel a Győri Törvényszéknek nem volt semmi baja.” [Tehát már ekkor ki
akarta hagyni az EMTE-t az Alapszabályból, de én ezzel nem értettem egyet és
az Alapszabályban benne maradt az EMTE.]
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Ugyancsak ekkor kezdte kifogásolni, hogy én milyen jogon szólok bele az Átalvető
ügyeibe.
Íme a 2017. március 7-i második levél: „2017. március 7. Kedves Pali! Átírtam az
Alapszabály Átalvetőt érintő részét. Egyébképpen a szerződésekért, a kiadásért máshol is így van, de a milliós pályázatot sem lehetett volna másként elszámolni
- az EKOSZ elnöke felel. Beszámolási kötelezettsége az elnöknek a közgyűlés felé
van. Elküldöm a 2014. évi Nemzeti Médiahatóság engedélyének másolatát.
[Már akkor sem tetszett neki, hogy az EKOSZ elnöke milyen jogon szól bele az
Átalvető ügyébe. Emiatt kellett elküldjem neki az Átalvető engedélyét.]
Ettől függetlenül én továbbra sem ragaszkodom a módosítgatásokhoz, ahol már
a bíróság jóváhagyta a szabályzatot, hiszen épp elég bajunk van. Ha nagyon
ragaszkodsz, elvégzem, de sok a munka, a folyamatos szkennelés. A Törvényszék
által megküldött Végzésre kellene koncentrálni, s az is épp elég. Amint
mondtam, egyáltalán nem biztos, hogy tudunk a benyújtott pályázatra
támogatást szerezni, s akkor nem maradt más hátra, hogy az EMTE
közreműködését vegyük igénybe.
2018. március 4. Dr. Kövesdy követelőzött, hogy azonnal legyen feltéve az
internetre az Átalvető. Az én [Dr. Szekeres S] álláspontom pedig az volt, most is
az, hogy csak akkor kerüljön fel az internetre, amikor a lap odaért Erdélybe az
előfizetőkhöz. Ez is hosszas vita…..
Sándor, mennyi időbe kerül feltenni a lapot a netre? A néptömegek várnák,
reklamálnak, követelőznek, lázonganak, fenyegetőznek. Aztán a javított
decemberi, amit annyira vártál???
2019. március 21. Dr. Kövesdy P.: Szia! Már megint probléma van a netes
változat feltevésével? Van Pesten néhány ismerősöm, akik nem rendelték meg
ugyan a lapot, de online minden sorát elolvassák, onnan kaptam az este
reklamációt. Nem értem, miért megy ez a dolog mindig olyan nehezen?
Valahogy olyan kellemetlen érzés, a csoda vigye el.
Szekeres S.: 2019-március 22.: Kedves Pali! A március Átalvető fent van a neten.
Kell frissíteni a számítógépet, s akkor lehet látni. Aki nem rendelte meg, nem
értem, hogy milyen jogon reklamál……
Dr. Kövesdy 2020. január 6-i 10,03 órai levele: Sándorom, ismételten próbáltalak
elérni tel.-n, sikertelenül. Elsőként gratulálok a TV-szereplésedhez. Nehéz a
lelkem. Elfogyott a szussz, a svung, testileg-lelkileg. Be kell fejeznem a lapot.
Most beszéltem Ágnessel, zokog. Egy szép márciusi búcsú-számot tervezek,
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belül is színesben, ha futja rá a megmaradt pénzünk. És szeretném, ha minden
érintett írna valamit bele, búcsúzóul, te is. Egyelőre ennyi. P.
Valószínű, hogy csak tesztelni akarta az EKOSZ tagjait, mert még aznap az
alábbiakat írta, és küldte el nekem: Dr. Kövesd levele: Itt van Böcz S. válasza,
nem igazán tudok kiigazodni, majd ismét rákérdezek, hogy akkor mennyi is az
annyi. [Kövesdy anélkül, hogy egyeztetett volna előzetesen velem, már azon
törte a fejét, hogy az Átalvető belső oldalai legyenek színesek. A költség
azonban sokkal több ebben az esetben.]
2020. jan. 6., Dr. Szekeres: Kedves Pali!
Nem értek semmit a Böcz ajánlatából, de ami a legfontosabb, ha elszalad a ló
a pénzekkel, akkor még az EKOSZ közgyűlésre sem marad pénz. Nem értem,
hogy miért épp most akkor akarod színes képekkel megjelentetni az Átalvetőt,
amikor még a csekkek sem lettek kiküldve, s hiába ott van a telefonomon
mindenféle pénzügyi mozgás, az EKOSZ számlára be- vagy kifizetés, régóta nem
akar semmi sem jönni. Leszámítva a decemberi kifizetéseket, amelyek elég
tetemesek. Tehát most csak egy számra van pénz. s egy kevés marad a májusi
közgyűlésre. Javasolom, hogy nem épp ebben a pénzszűkében ne legyen
drágább a márciusi lapszám.
Üdvözlettel: Sándor
Dr. Kövesdy: 2020.01.12.
[Egy kis zsarolás, hogy legyen színes a lap, illetve úgy tesz, mintha az Átalvető a
sajátja lenne és nem az EKOSZ kiadvány, legyen új főszerkesztő, stb, stb.]
Felkérés az EKOSZ-hoz, és rajtatok keresztül bárkihez. Mivel nem vagyok benne
biztos, hogy végig tudom vinni a lapot ez év végéig, komolyan végig kell
gondolnom és rövidesen döntenem kell a "hogyan tovább"-ról. Nem könnyű,
állandó feszültségben élek és kelek. […]Most ismét keresnünk kellene tehát
egy olyan személyt, aki szellemileg, tudásban, gyakorlottságban és
elkötelezettségben megfelelő. […] Nos, beszéltem, és ti gondolkozzatok,
segítsetek az utód megtalálásában. 10 év alatt folyamatosan figyelmeztetek,
és szólok most ismét, március lenne a határidő. Sándort kérem fel, hogy
továbbítsa mindenkinek, akit érint. K.P.
Sándor Szekeres 2020. jan. 12. 20:14 levele: Kedves Pali! Kedves EKOSZ Tagok!

4

Egy szomorú levelet kell továbbítsak az EKOSZ tagjainak, miszerint Dr. Kövesdy
Pál az Átalvető folyóirat főszerkesztője és az EKOSZ Tiszteletbeli elnöke arra
készül, hogy befejezi tevékenységét az Átalvető szerkesztésében.
Szekeres Sándor válaszlevele: Én készülök Kövesdy doktor búcsúztatására, de
ha mégis komolyan gondolja, hogy nem tudja folytatni az eddig munkáját, azt
tudomásul kell vegyük. [….]Azért nem kell izgulni, hogy vissza kell fizetni a lapra
való befizetéseket, mert ezek elég csekélyek, annál is inkább, mert a csekkek
nem kerültek bele az Átalvető 2019. decemberi számaiba, ezért ebben az
éveben alig fizettek elő a lapra.
Egyébképpen is nem a befizetések biztosították a lap kiadásának anyagi
fedezetét, hanem a megnyert pályázatok, melyek 9 éve töretlenül sikerültek, s
ezen kívül, a paksi atomerőmű dolgozói (köszönet ezért Bándi Imrének) és más
támogatóknak.
Nem értek egyet, hogy a márciusi szám színes legyen (eddig sem volt színes a
lap belseje), hiszen ez a különbözet épp a Mezőberényi Erdélyi Kör
támogatására elég, akik közgyűlést fogan rendezni májusban.
Én májusi közgyűlésre tervezem az Átalvető további létezésének
megbeszélését, én magam azon a véleményen vagyok, hogy tovább kell vinni,
már csak eltávozott nagyjaink miatt is, mint Orbán László alapító főszerkesztő
vagy más nagy öregjeink, akik már fentről figyelik a vajúdásunkat (Dr. Búzás
Gábor, Dr. Tamás Attila, s a sort sokáig lehetne folytatni.).
2020. márc. 30. Szekeres: Az Átalvető folyóiratra egy lapszámra van elég pénz.
Remélem, hogy április közepéig meg is nyerjük a pályázatot. Ha nem találjuk
megnyerni a pályázatot, akkor is van egy-két ötletem a tarsolyban. Jó volna, ha
Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnökének írását lehozni. Hiába kértem,
hogy a Magyar Írószövetség elnökét Erős Kingát, aki egyébképpen erdélyi
magyar, és említsük meg az Átalvetőben, ebből nem lett semmi.
Dr. Kövesdy 2020. május 13-i levele:
Tisztázni szeretném: a mostani, kizárólag csak a most következő, egyetlen
lapszám esetében ilyen fontos, hogy színesben jelenjen meg. A továbbiakban
visszatérünk majd az előző formákhoz, tartalmakhoz. Már ha lesz tovább!!!
[Sz.S.: ismét jött az ötlettel, hogy a júniusi szám legyen színes, amikor még nem
tudtuk pontosan, hogy kapunk-e támogatást a benyújtott pályázatunkhoz.
Szerintem épp nagyon sötét kellett volna legyenek a lap belső oldalai, amikor
hazánk 100 évvel ezelőtti feldarabolása történt 1920. június 4-én.]
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Szekeres Sándor levele., 2020. 05. 15. Kedves Pali!
Néhány gondolat az Átalvetővel kapcsolatosan. Az Átalvető belső oldalainak
színes kiadásáról már ez év február első napjaiban azt szeretted volna, hogy a
lap belső oldalai is legyenek színesek, igaz, azt megelőzően január 6-án le akart
mondani mindenről, mert úgy érezted, hogy itt a vég. Végül nem mondtál le.
Több megbeszélés eredményeképpen a márciusi szám nem lett színes, hanem,
ahogy volt sok éven keresztül, fekete-fehér oldalakkal. Ráadásul a március szám
így is 87.000 Forinttal került többe, mint a korábbi számok.
Most ismét jöttél az ötlettel, hogy az Átalvető belső oldalai legyenek színesek,
pedig korábban leírtam, hogy csak egy szám kiadására van már pénz. Az EKOSZ
tevékenysége nem csak ebből áll. A többi programmal, pedig mi lesz?
Az Átalvető kiadásról és bármilyen kiadásról az EKOSZ közgyűlés dönt. A
közgyűlés is csak arról tud dönteni, ha van pénz. Most hiába akarna dönteni a
közgyűlés, hogy a lapok legyenek színesek, mert ezzel a lépéssel az EKOSZ
kerülne nehéz helyzetbe. Biztos ismered a székely mondást a tojás festésével.
Amennyiben nincs pénzügyi fedezet, a lapot egyáltalán nem lehet kiadni.
Megjegyzem, hogy hiába vagyok 2014. november 25-tól, a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság által kiadott Engedély szerint az Átalvető kiadója, aki
jogilag, erkölcsileg, pénzügyileg felel a lap kiadásáról, hogy mi van benne
egyáltalán, de előzetesen soha nem tudtam meg, hogy mi van benne a lapban.
Hogy így tudok felelősséget vállalni?
Dr. Kövesdy levele 2020. május 18. Ekkor küldte el nekem először előre, hogy
lássam, hogy mi is lesz az Átalvetőben. Eddig is így kellett volna.
Szekeres Sándor: Mivel továbbra is értetlenkedett, ismételten írtam egy
magyarázó levelet és ismét elküldtem a médiahatóság által kiadott Engedélyt:
EKOSZ lap, 2020.05.17.
[Ebben a levélben számtalan valótlan dolog szerepel. Többször elküldtem az
Átalvetőre kiadott engedélyt és a törvényt is, de nem akarja elfogadni. Arra
hivatkozik, hogy az EKOSZ Alapszabályában ez-meg ez van. Az Alapszabály
azonban semmit nem szól arról, hogy egy sajtótermék kiadásának mik a
feltételei, ezt a Törvény szabályozza.] Ismételten elküldtem neki az Engedélyt
és a Törvényt.
Sándor Szekeres 2020. máj. 18. 13:36
6

címzett: Kövesdy Kedves Pali!

Sem neked, sem neked nem tesz jót a vitatkozás. Azért is nem hívtalak vissza,
hiszen évekkel ezelőtt már részletesen elmondtam a sajtótermékekre vonatkozó
magyar törvényi szabályozást és nincs miért ismételgetni ezeket. Akkor fel
akartam hagyni az elnökség megbízásommal is, hiszen szinte egy fél év alatt nem
volt alkalmas hely, hogy a cikkem megjelenjen az Átalvetőben. Ami azért röhej,
mert már sokszor elmondtam, hogy milyen rég én szerzem meg a pénzt az EKOSZ
működésére, benne az Átalvetőre is. Nagyon fárasztó a makacskodásod.
Ráadásul, mint a lap kiadója, minden sorért én felelek. Ezt nem én találtam ki.
Röviden elmagyaráztam a legutóbbi levélben is, hivatkozva a törvényekre,
hiszen a magyar törvényeket tiszteletbe kell tartani. Nem az Alapszabály dönt
egy sajtótermék megjelenésének feltételeiről, hanem a törvény, de az
Alapszabályunk sem ellentétes a törvény előírásával. Tehát olvad el
figyelmesen az Alapszabályt és a Törvényt. Sok előírással én sem értek egyet,
hiszen túl bő lére van eresztve a törvény, de a törvény az törvény, Javasolom,
hogy olvad el a törvényt és az EKOSz alapszabályát is. Nincs amiért vitatkozzunk.
Üdvözlettel: Sándor
2020. máj. 21.: Dr. Kövesdy: Az impresszumban mi álljon: A kiadásért felel az
EKOSZ elnöksége, vagy elnöke??? [Mintha nem volna elég egyértelmű az
Engedély és a Törvény, amit számtalanszor elmagyaráztam.]
2020. máj. 21.: Dr. Kövesdy: Az impresszumban mi álljon: A kiadásért felel az
EKOSZ elnöksége, vagyelnöke??? [Mintha nem volna elég egyértelmű az
Engedély és a Törvény, amit számtalanszor elmagyaráztam.]
2020. május 22. Dr. Szekeres levele:
Kedves Pali! Nem én döntöm el, mint ahogy te sem döntöd el, hogy mi legyen az
Átalvető folyóirattal, hiszen ez a lap az EKOSZ lapja és csak a közgyűlésnek van
joga ebben az ügyben intézkedni, pl. visszafizetni a megmarad összegeket, ha
már nem lehet kiadni pénzhiány miatt a lapot. Amúgy ha volna is 2 millió
forintod, akkor sem tehetsz önkényesen az Átalvetővel semmit, hiszen a lap az
EKOSZ lapja, nem a tiéd. Ha van pénzed nyugodtan kiadhatsz bármit, de nem az
EKOSZ lapját, mert a közgyűlés dönt minden fontos ügyben. Magánszemély is ki
tud adni lapot, könyvet a saját nevén. Az EKOSZ tagjainak írásai kell elsősorban
megjelenjenek az Átalvetőben, nem pedig a te baráti körödnek az írásai, pl.
Serdültné írásai. Az elfogathatatlan, hogy egy EKOSZ-tag írása nem jelenhet
meg, vagy ha meg is jelenik, az megrövidítve, és csak a megjelenés után tudja
meg az illető, hogy a lényeg ki van hagyva egy rész a cikkből, amit ő írt. Ezt azért
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írom, mert amikor korábban évekkel ezelőtt több hónapos könyörgésem
ellenére se jelent meg az egyik cikkem, s amikor mérgembe még le is akartam
mondani, akkor küldtem el neked másodszor a médiahatóság által kiadott
engedélyt. Nem tudom, hogy eddig hányszor küldtem el eddig az Átalvető
engedélyét neked, de most ismét elküldöm. 2014. óta így van, csak eddig nem
szóltam. A kiadó én vagyok, a főszerkesztő pedig te vagy. Egészen egyszerű ez
a határozat. A kiadó amint már írtam, jogi felelősséggel is tartozik, tehát engem
büntetnek meg a törvénysértéséért. Nem én találtam ki az egészet, hanem a
Törvény írja elő, hogy mit kell tenni és mik a következmények. Ezen kívül
elküldöm Törvény kivonatát, ami elég egyértelmű.
2020. május 25. Dr. Kövesdy: Potápi Árpád János államtitkárhoz akart
mindenáron levelet írni, megmagyarázni, hogy mit is tegyen a kormány.
Dr. Szekeres reagálása: Kedves Pali! Nem értem ezt a buzgó ugrálásodat, hiszen
péntek délután közöltem neked, hogy ígéret van arra, hogy kapunk az Átalvetőre
támogatást. A pályázatot én vettem észre, én írtam és továbbítottam a BGA-hoz.
Leírtam neked, hogy nem jó, hogy folyamatosan bombázzuk az államtitkárt,
mert visszafelé sülhet el. Mintha szándékosan azt akarnád, hogy az EKOSZ ne
kapja meg a támogatást. [...] Serdült Benkő Éváról csak annyit, hogy sok évvel
ezelőtt szép pénzügyi támogatást kapott az EKOSZ-tól, de ebből
tiszteletpéldányt nem kapott az EKOSZ vagy az EMTE. Amikor az EMTE
vezetősége kérte egyik alkalommal, hogy az Erdélyből jövő fiatalokat az EMTE
ajándékozza meg, Benkő Éva nem volt hajlandó egyetlen egy darab könyvet
sem adni. Arrogánsan válaszolt a kérésre. Visszatérve a körleveledre, most
nem szerencsés ötleted, jó lenne egy kicsit elcsendesedjél, mert elfelejtetted,
hogy nem akarok EKOSZ elnök lenni. [Az EKOSZ 2012-ben 300.000 Forinttal
támogatta Serdült Benke Évát könyvének kiadásában, míg e hölgy még pénzért
sem az EMTE-nek néhány példányt, amikor ennek szüksége lett volna.]
2020. június 13. Dr. Szekeres levele Dr. Kövesdynek [részlet] Nagyon drága lett a
lap kiadása, stb Amíg 2019. decemberében a lap teljes kiadási és terjesztési
költsége az alábbi volt: Szekszárdi Böcz Nyomda: 224.595 Ft; Magyar Posta:
163.254; Tamager Kft, 64.000 Ft; Galamb Marietta tördelő 50.000 Ft;
Mindösszesen: 502.149 Ft. Az Átalvető 2020. júniusi számának kiadásai viszont
sokkal nagyobbak lettek: Szekszárdi Böcz Nyomda: 391.230 Ft (166.662 Ft-al
több); Galamb Marietta: 50.000 Ft; Magyar posta: 214.357 Ft; Tóth Ernő, küldés
Erdélybe: 93.980 Ft; Összesen: 749.567 Ft vagyis 247.718 Ft-al több, mint a
decemberi. Jelenleg már csak 721.826 Ft van az összesen az Átalvető és az EKOSZ
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összes kiadására. Tehát lassan jön a pénzügyi csőd. A fenti okok miatt
kénytelenek vagyunk spórolni. Tehát a Potápi Árpad küldendő írás helyett légy
szíves küld el nekem, hogy ma kik az Átalvető előfizetői, illetve kik kapják
minden előfizetés nélkül? Egyesek már meghaltak….Egyszóval aktualizálni
kellene a listát. Aki nem fizet Erdélyben, azt is meg kell nézni, hiszen Erdélyben
egyesek jobban állnak pénzügyileg, mint Magyarországon. Miért kapják ingyen a
lapot? A példányszámot sem ismerem, tehát szeretném tudni, hogy hány
példányban jelenik meg az Átalvető? [Válasz nincs és nem hajlandó utánanézni
a címlistának]
2020. június 13. Dr. Kövesdy válasza levelemre: [Elküldött egy címlistát 2015-ből,
tehát egy régit, azóta már többen meghaltak] Nyomtatott példányszám: 1500
db. Ebből rendszerint megmarad 40-50 db. ezek kellenek az utórendelésekre,
esetleges rendezvényekre (EKOSZ, EMTE) apropó EMTE: semmivel soha nem
támogatnak, de elvárják az alkalmi példányokat, melyekkel dicsekedhetnek, mint
a sajátjukkal. . [A lényeg, hogy nem hajlandó felülvizsgálni az ingyenesen küldött
Átalvető példányokat, stb.]
2020. június 30, Dr. Szekeres: Kedves Pali! Ma éjjel tudtam meg, hogy nyertünk
ha nem is annyit amennyit szerettünk volna. Sándor. dr. Kövesdy Pál: Mégis
mennyi az annyi? mire elég?
Szekeres válasza: A két harmadát az EKOSZ, egy harmadát a korondi Firtos
Egyesület kapja. Majd a pénzügyesek kiszámolják. [Korábban elmondtam, hogy
3 millióra pályáztunk, de végül 2 mil. nyertünk, együtt a korondiakkal] Később
háromszor is megkérgezte, hogy mennyit nyertünk.
2020. aug. 09. Szekeres S: Közben alaposan átnéztem Techet Károly írásának
második részét, ahol megállapítottam, hogy sokkal rosszabb, mint a júniusi, ezért
megmondtam, hogy nem járulok hozzá a közléshez: Techet Károly írásának
második része rosszabb, mint az első. Én azt kértem, hogy jelenjen meg a
hibajavítás arról, ami a júniusi számban Techet Károlytól megjelent. Nem akarom
ismételgetni az eddig már leírtakat, de nekem elfogadhatatlan, az a súlyos
tévedés, ami Erdély 2000 évi magyar lakosságának számáról megjelent az
Átalvetőben. Ilyenkor a néhány szál hajam az égnek állt, amikor olvastam, hogy
2000-ben 415.601 magyar élt Erdélyben. A másik számomra elfogadhatatlan
mondata Techetnek, amikor a Csehszlovák állam demokráciájáról beszél, míg
hazánkat lesajnálja. „Megjegyzendő, hogy Csehszlovákia fejlettebb demokrácia
volt, mint a kormányzó által vezetett Magyar Királyság.” Én csak ennek a
cáfolására, kértelek. Mert nem cseh vagy román szemszögből kellene írni hazánk
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történelméről. Tehát ha nem lesz kijavítva az Átalvető oldalain, nem járulok
hozzá Techet cikkének, a második részének megjelenéséhez.
Techet Károly tanulmányának második része még sokkal rosszabb volt mint az
első, sok helyen már vérlázító, ezért nem járultam hozzá a közléséhez: Erdélyben
– bizonyos keretek között – relatíve példás volt a nemzetiségi demokrácia: a
Tordai országgyűlés (1568) „3 nemzetet (magyar, székely, szász), 4 religiót”
(katolikus, református, evangélikus, unitárius) határozott meg. Ekkor már
jelentős számú ortodox vallású románság élt Erdélyben, így a Torda-i
országgyűlésnek 4 nemzetet (magyar, székely, szász és román) és 5 religió-t
(katolikus, református, evangélikus, unitárius és ortodox) kellett volna
meghatározni. Ennek hiánya bizony Trianon előszobájának korai megalapozása
volt…[Ez egy szemenszedett hazugság, ilyent csak a románok írnak.] Kövesdy
ezzel román propagandát akart terjeszteni az Átalvetőben.
Dr. Kövedy később sem volt hajlandó kiigazítani a Magyar Királyságot gyalázó
mondatokat, sőt az Átalvető szeptemberi számának a 3. oldalán már a kiadót
kezdte bírálni: (Az írás második részének közlésére sajnos nincs lehetőségünk,
a lap kiadásáért felelős személy tiltakozása miatt.) Itt tulajdonképpen a
Médiahatóság által jóváhagyott Engedélyben szerepelő EKOSZ elnököt bírálta.
Az Átalvető szeptemberi számának 17. oldalán az alábbiak jelentek meg: (Fenti
anyagot az EKOSZ nevében szerettük volna a címzettnek eljuttatni, ez sajnos
gátakba ütközött. A kezdeményező (K.P.) lélekben továbbra is az EKOSZ-t
tekinti felterjesztőnek.) Kövesdy Pál itt megint túllépte a hatáskörét, ugyanis az
EKOSZ elnöke nem ő.
Dr. Kövesdy felkérte Karl Techet nevű ismerősét, hogy 2020. aug. 11-én írjon
egy engemet bíráló levelet. Részlet a leveléből: „Trianon cikkemmel kapcsolatos
kritikáját dr. Kövesdy doktor úrtól megkaptam. […] Megmondom őszintén
nekem a szíves döntése nem tetszik, de ezért nem fogok Bucureşti-ben a Curtea
Suprema de Iustiţie-ben felebbezést benyújtani ...[..] Ön elfogadhatatlannak
vélte a mondatomat („Megjegyzendő, hogy Csehszlovákia fejlettebb demokrácia
volt, mint a kormányzó által vezetett Magyar Királyság.”) Utalni szeretnék arra,
hogy vajh’ a polgári demokratikus Csehszlovák Köztársaságban volt több párt,
több társadalmi szervezet betiltva (?), vagy a ’30-as évekbeli Magyar Királyság
volt inkább polgári demokratikus? […] „Köszönöm, hogy fiam nevét – mint
egyetlen, aki a Techet névre hallgat a net-en – megemlíti. A MANCS-ban szinte
kizárólag nemzetiségi ill. KuK Monarchiával kapcsolatos cikkeket ír. De ajánlom a
hasonló témájú cikkeit az www. azonnali.hu-n. Egyébként ha pontosan akarja a
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nevét leírni: Dr. Péter Techet mag.iur. (Budapest), LL.M. (München), mag.phil.
(Regensburg), PhD phil. (Mainz), PhD iur. (Budapest). Egyébként, mint a Freiburgi egyetemem oktatója a nemzetiségi kérdéseket és jogelméletet oktat – nem
középiskolás fokon.” Igen. Ez egy magyar?, magyarul író ember.
dr. Kövesdy Pál felkérte egy másik ismerősét is, Szabó M. Attilát, hogy írjon egy
engem bíráló cikket, ráadásul ezt Kövesdy a saját levelezési címáével küldte el
nekem: „EKOSZ teljhatalmú elnöke megjelenését betiltotta. Milyen jogon
cselekedte meg ezt? Jogászként kellene ismerje Magyarország 2011. évi
alaptörvényét . Az Alkotmány IX. cikke kimondja (1) Mindenkinek joga van a
véleménynyilvánítás szabadságához. (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Vagy talán – mert
manapság minden lehetséges – elővette a múlt jó bevált fegyverét, a cenzúrát.
Az elnök úr korát tekintve, kifoghatta és megtanulhatta, az olyan szakik
módszereit, eljárásait, mint Andrej Alekszandrovics Zsdanov, Révai József,
Aczél György, vagy a mi házunk tájáról Koppándi Sándor és Pezderka Sándor.
[….] Mire jó ez a nihilista magatartás, a sok küzdelmet megért Átalvető
folyóirat ellen. Mint a lap (még) szerkesztője, követelem a jóvátételt, Techet
Károly írása második részének közlését, és az ilyennemű kirekesztő praktikák
beszüntetését, a szabad sajtó nevében.”
Ami szomorú ebben a Szabó M. Attila emberben, hogy Dr. Szekeres Sándor
terjesztett fel kitüntetésre, amit meg is kapott 2019-ben. Hiába tud sok
mindent, de egyet nem, hogy egy sajtótermék kiadója jogilag felel, a
sajtótermék minden soráért. Nem cenzúráztam, csak nem engedem meg, hogy
magyarellenes cikk jelenjen meg az Átalvetőben. Szabó M. Attilát Kövesdy
bízta meg szerkesztőnek. Ezek miatt is ki kell cserélni a szerkesztőséget.
Techet Károly, amikor megtudta (Kövesdy Páltól) 2020. nyarán, hogy cikke nem
fog megjelenni az Átalvetőben el kezdett hívogatni a vonalas telefonomon
(legalább 20 alkalommal), de sem a feleségem, sem a lányom s később már én
sem, amikor hazakerültem Erdélyből. Annyit írtam az emailjére, hogy nem
zaklasson, amire az alábbi levelet írta nekem 22-es betűkkel:
Karl Techet: 2020. aug. 29. „Azzal,

hogy Önnek E-mail-ben 2szer küldtem levelet (válaszra várandót!) és kedves
feleségével (vagy lányával) telefonon beszéltem, a
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fent idézett
magyar törvény értelmében a
zaklatást nem követtem el (sem diplomata, sem
jogász nem vagyok, ezért a tévedésem joga és
lehetősége fennáll).[Persze a Cluj-Napoca-ban, a
Universitatea Babeș-Bolyai-n, tanultak alapján a
zaklatást elkövethettem (talán?), de SZERENCSÉRE
még nem szikráznak a román hadsereg
bocskorainak sarokvasai a magyar macskakövön
(mint volt 1919-ben ....)
Erről a csúnya hangnemű levélről Dr. Kövesdy Pálnak nem biztos, hogy volt
tudomása, de a korábbiról igen, mint ahogy Szabó M. Attila csúnya hangnemű
leveléről is, hiszen ő kérhette fel ezeket az embereket a bírálatomra.
Az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottsága megvizsgálva Dr. Kövesdy Pál
főszerkesztő és Dr. Szekeres EKOSZ elnök közötti vitát, mely több mint 50 oldal,
arra a megállapításra jutott, hogy Dr. Kövesdy a továbbiakban, pontosabban
2021. január 1-től nem lehet az Átalvető folyóirat Főszerkesztője ugyanis
megsértette a magyar sajtóra vonatkozó törvényeket, de megsértette az EKOSZ
és az EMTE Alapszabályát is.
Átalvető engedély
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kérelme alapján 2014. november 25-én
bejelentette az Erdélyi Körök Országos Szövetségének az Átalvető című
sajtótermék nyilvántartási adatait.
A sajtótermék adatainál: A kiadó neve: Erdélyi Körök Országos Szövetsége;
székhelye: 2200 Monor, Kapisztrán János u. 49.; nyilvántartási száma 851; A
képviselő adatai: Dr. Szekeres Sándor, postai levelezési címe: 2200 Monor,
Kapisztrán János u. 49; elektronikus levelezési címe: szlukacssabdor@gmail.com
A kiadó Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személyének adatai:
Dr. Kövesdy Pál, postai levelezési címe: 7100 Szekszárd, Otthon u. 2.;
telefonszáma: 74/417-705; elektronikus levelezési címe: ekosz@tolna.net
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Az alapító adatai: Erdélyi Körök Országos Szövetsége, 2200 Monor, Kapisztrán
János u. 49; telefonszáma: 06-20-503-0538.
Az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottsága megvizsgálta a 2010. évi CLXXXV.
törvényt és megállapította, hogy Pintye Tamás engedély nélkül
atalveto.mozzelo.hu lapot hozott létre és tett fel az internetre, melynek bírsága
internetes sajtótermék esetében a bírság összege huszonötmillió forintig terjed.
Dr. Kövesdy Pál által szerkesztett Átalvető folyóirat hátsó borítóján engedély
nélkül van feltüntetve atalveto.mozzelo.hu hivatkozás.
Az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottsága megvizsgálta a 2010. évi CLXXXV.
törvényt az alábbi részleteket vette figyelembe:
1.
§ (1) * A törvény hatálya kiterjed a Magyarországon letelepedett
médiatartalom-szolgáltató által nyújtott médiaszolgáltatásra és kiadott
sajtótermékre.
(7) A törvény hatálya kiterjed az (1)-(6) bekezdés alapján a törvény hatálya alá
tartozó médiaszolgáltatást nyújtó, vagy sajtóterméket kiadó médiatartalomszolgáltatóra.
(5) Ha a médiaszolgáltató lineáris és lekérhető szolgáltatást is nyújt, illetve ha a
sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet,
köteles médiaszolgáltatásait, illetve sajtótermékeit külön-külön bejelenteni.
41. § (1) * Az e törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon letelepedett
médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatás bejelentés és a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) általi
hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető, kivéve azon állami tulajdonban
lévő korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris médiaszolgáltatásokat,
amelyek a Médiatanács által kiírt és lebonyolított pályázaton való nyertessé
nyilvánítás és szerződéskötés, vagy e törvény 65. §-a szerinti ideiglenes hatósági
szerződéskötés alapján végezhetők.
(5) Ha a médiaszolgáltató lineáris és lekérhető szolgáltatást is nyújt, illetve ha a
sajtóterméket kiadó nyomtatott és internetes sajtóterméket is megjelentet,
köteles médiaszolgáltatásait, illetve sajtótermékeit külön-külön bejelenteni.
(5a) * Amennyiben a kiadó nyomtatott sajtótermékét a nyomtatott
sajtótermékkel teljes mértékben megegyező tartalmú digitális másolatként teszi
interneten elérhetővé, az internetes tartalmat a nyomtatott sajtótermék
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másolatának kell tekinteni, és azt külön internetes sajtótermékként nem kell
bejelenteni.
(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásoknak a médiaszolgáltatók, a
sajtóterméket alapítók és kiadók nevére, elérhetőségére, valamint a
médiaszolgáltatások és a sajtótermékek elnevezésére vonatkozó adatai
nyilvánosak, és a Hatóság internetes honlapjáról elérhetők. A Hatóság a
médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási tevékenység ellenőrzése céljából a
természetes személy médiaszolgáltató, sajtóterméket alapító és kiadó
természetes személyazonosító adatait kezeli a nyilvántartásból való törlésig.
(7) A lineáris médiaszolgáltatási jogosultság nem ruházható át.
46. § (1) * A sajtótermék nyilvántartásba vételét annak kiadója vagy alapítója
kezdeményezheti. Ha a sajtótermék alapítója és kiadója eltérő személy vagy
vállalkozás, viszonyukat, a sajtótermékkel kapcsolatos feladataikat és jogaikat
megállapodásban rendezik.
d) ha az alapító és a kiadó eltérő személy vagy vállalkozás, mindkettő a) pontban
megjelölt adatait.
(8) Amennyiben a kiadó személyében változás következik be, a nyilvántartásban
szereplő kiadónak kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatok
módosítását. Ennek elmaradása esetén az alapító is kezdeményezheti a
módosítást. Az erre irányuló eljárásra az (1)-(5) bekezdést megfelelően
alkalmazni kell.
(8a) * Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a kiadó
vagy az alapító megsérti, a Hivatal - a 185. § (2) bekezdésben foglalt elvek
figyelembevételével - egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.
(9) A sajtóterméken és - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egyéb
kiadványon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó
legfontosabb adatokat (impresszum). Az impresszumban a következő adatokat
kell feltüntetni:
a) a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét,
b)-c) *
d) a szerkesztésért felelős személy nevét.
172. § (1) * Az a médiaszolgáltató, kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó,
sajtóterméket kiadó vagy műsorterjesztő, amelynek egy másik médiaszolgáltató,
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műsorterjesztő médiaigazgatásra vonatkozó szabályban foglalt vagy az alapján
kötött szerződésében meghatározott médiaigazgatást érintő jogát vagy jogos
érdekét megsértette, illetve az e törvényben meghatározott esetekben a
Médiatanácshoz fordulhat jogvitás eljárás lefolytatása érdekében (a
továbbiakban: jogvitás eljárás). A jogvitás eljárás a sérelem bekövetkezésétől
számított hat hónapon belül kezdeményezhető. Amennyiben a kérelmező a
sérelemről később szerzett tudomást, vagy a kérelem előterjesztésében
akadályoztatva volt, úgy a hat hónapos időtartam a tudomásszerzéssel vagy az
akadály megszűnésével veszi kezdetét. A jogvitás eljárás alapjául szolgáló
sérelem bekövetkezésétől számított egy éven túl jogvitás eljárás nem
kezdeményezhető. E határidő jogvesztő.
189. § * (1) * Amennyiben a Médiatanács a 187. § (3) bekezdés e) pontban
meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, a
műsorterjesztő köteles - a határozat véglegessé válását követően a Médiatanács
által hivatalbóli hatósági eljárásban kibocsátott hatósági határozat alapján - a
jogkövetkezményt tartalmazó határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás
terjesztését megszüntetni.
(4) * Amennyiben a Médiatanács vagy a Hivatal internetes sajtótermék esetén a
187. § (3) bekezdés b)-c) pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt
alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a végleges és
végrehajtható, jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a Médiatanács vagy a
Hivatal felhívására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató a Médiatanács hivatalbóli
hatósági eljárásában kibocsátott hatósági határozatával a jogkövetkezményt
tartalmazó határozat tárgyát képező internetes sajtótermék közvetítésének
felfüggesztésére kötelezhető.
Bírság:
156. § * (1) Az eljárás akadályozásának esetén a Hatóság eljárási bírságot
szabhat ki az ügyféllel, az eljárás egyéb résztvevőjével, illetve a tényállás
tisztázása során közreműködésre kötelezett személlyel szemben, ha az eljárás
során olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás
feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezheti.
(2) Az eljárási bírság legmagasabb összege huszonötmillió forint, természetes
személy ügyfél esetében legfeljebb egymillió forint.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az eljárás akadályozása, illetve
az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság
15

hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja - ismételt jogsértés esetén
sújtani köteles - a jogsértő vezető tisztségviselőjét is.

(4) Az eljárási bírság kiszabása során a Hatóság mérlegeli különösen a jogsértő
előző évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét.
187. § (1) Ismételt jogsértés esetén a Médiatanács és a Hivatal kétmillió forintig
terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét a
jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten.
be) más napilap, illetve hetilap, folyóirat esetében a bírság összege ötmillió
forintig,
bf) internetes sajtótermék esetében a bírság összege huszonötmillió forintig.
Az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottsága megvizsgálta a 2010. évi CIV. törvényt
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
A 12. § (1) Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak,
híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel,
követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy
a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet
fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.
(2) A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség
esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő öt napon belül a
közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető
médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő nyolc
napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és
terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény kézhezvételétől számított
nyolc napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett
részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében
pedig ugyancsak nyolc napon belül, a közlemény sérelmezett részéhez hasonló
módon és azzal azonos napszakban kell közölni.
Az EKOSZ Felügyelő és etikai bizottsága megvizsgálta a 2010. évi CLXXXV.
törvényt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, továbbá
megvizsgálta a 2010. évi CIV. törvényt a sajtószabadságról és a médiatartalmak
alapvető szabályairól szóló rendelkezéséket és az EKOSZ 2017-es
Alapszabályának 4. § 5.5. pontja alapján hoz határozatot.
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Hciáhgkci 2020.10.261 1. ikágú :

Ak EKOSZ Fdfüekdfõ é i diefce cekgiiiáe icefce dekögidiû eedg

ikcjckciicf
gdeáffchí igiiáf, egek Dh. Köjdidk Páf ck ûicfjdiõ dõikdhfdikiõfd gdeié hidiid c
(6) A (4) cdfdkdé i ikdhegie fgeikccáfkgfci c
2010. é je CLXXXV. ij. 41.

§

gé decikgfeáficióf, c icfióidhgé fdi cfchí ióf é i fecdóf gdjé hd, dfé hediõié eé hd
jggcifgkó dfõí háigfci, cgefgh é jdfdg fdhdikiüf gdg iügidiid ddf ck ûicfjdiõ
fecdófágcf gdjé i é i cí gé i.Tgjáccá gdeié hidiid c 2010. é je CfV. iöhjé gki c
icfióikcccdiáehóf é i c gé decichicfgcf cfchjdiõ ikccáfkcehóf ikófó A i2. § (1) é i
(2) ikdhegie hdgddffdké ié fdi, cgefgh ecgei ikí gcdg iûgidiid ddf ck 192c é jdf
iiáge Mcekchghikáegi, hácdáiif hggág hhghcecgdái cfchi idhfdikidge ck ûicfjdiõ
fchfceg, cgefgh Tdcedi Káhgfk í háiágcf gáigdef hé iké icfchic fököfge ck ûicfjdiõ
ikdhidgcdhe ikágáccg.
Ak EKOSZ Fdfüekdfõ é i diefce cekgiiiáec ddffé he Pegikd Tcgáii, c Gkõhe Ehdé fke Köh
dfgöfé i, egek ck dgeddé fk gé ffüf fé ihdegkgii cicfjdig.ggkkdfg.ei fchgi ckgggcf
e, gdhi c gé dececióiáe cí hiáegi ikcceci fe dIfdgd é i c fecdó dffdg.
ikûgidiid ddem
A cekgiiiáe ddffé he Dh. Köjdidk Páfi, egek c ddcdgcdhe ûicfjdiõ fch eáiió
cghí ióf

á

g gdffõkkd ck cic fjdig. ggkkd

fg. e i fd

f

ké ii.

A Fdfüekdfõ é i diefce cekgiiiáe gdeáffchí igiic, egek Dh. Köjdidk Páf ck é jdf ighág

ck EKOSZ icegf í háicei gdg fököfid jcek ec fököfid, cffgh ck dffüfdöii
fé kehcigfci gdejáeic, cgehõf dekáficfág gdg é hidií idiid ck effdiõ EKOSZ
iceikdhjdkdidi, cgejdf gdeié hidiid dkdg icegfci.
Dh. Köjdidk Páf diefce jé iié ediföjdidii df2ci7-cdg, cgefgh fe cfchic ecekge ck
EKOSZ Afchikccáfkácóf ck ûicfjdiõhd jggcifgkó gfkcg hé ikdfdi, gggdcigfci,

gdfkdf ck ûicfjdiõ fchgi cfchí ió EMTE-hd jggcifgkgc, é i cicf egiikci jeiái
föjdiõdg gchcdecigii cdggd ck Afchikccáfkccg dek fei hé ik.

A ddgie gfgf gecii c

Fdfüekdfõ é i diefce cekgiiiáe fcjcigffc ck EKOSZ
fökekûfé ié gdf, egek dh. Köjdidk Páf 2O2f. fcgiáh L-iõf ck ûicfjdiõ dgfkóehci

dõikdhfdikiõe gdecí káic ikûgfög gde.
Mgggh, 2OZ0. gfiócdh 26.
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