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A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Garay Dániel ügyvezető (9941 Ispánk, Keleti 
u. 24.) által képviselt LEDLAND Kereskedelmi Kft. (9941 Ispánk, Keleti u. 24.) eljárás alá vont 
vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának 
feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta 
az alábbi  

h a t á r o z a t o t .  
 

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a LEDLAND Kereskedelmi Kft. tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatot tanúsított honlapján, illetve hírlevelekben 2008. szeptember 1-től, mivel  

- a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek vonatkozásában a termékek egészségre 
gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így 
megtévesztő állításokat tett közzé (2015. május 4-ig); 

- az arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket olyan gyógyhatásra utaló állításokkal 
népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati 
rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak (2015. 
május 4-ig); 

- a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek népszerűsítése során megtévesztően állítja, 
hogy a Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el a 
termékeket; 

- a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket (azok közegészségügyi kockázatára is 
tekintettel) jogszerűtlenül forgalmazta, 

- a PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások 
alkalmazásának törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért nem az ágazati szabályoknak 
megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé (2015. február 1-ig); 

- a PentaMax C-vitamin bombát olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek 
nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek (2015. 
február 1-ig); 

- az általa kialakított PentaMax rendszerrel olyan piramis jellegű eladásösztönző rendszert 
hozott létre és működtet, ahol a fogyasztók a kommunikációkban ígért előnyökhöz, 
jutalékokhoz elsősorban további fogyasztók és vállalkozások csatlakoztatása által jutnak, és 
nem termékek/szolgáltatások értékesítése vagy fogyasztása révén. 

Az eljáró versenytanács (a jelen határozat kézhezvételét követően 5 napon belül) megtiltja a fenti 
jogsértő magatartás (ide nem értve a PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett állításokat) 
folytatását, továbbá arra kötelezi a LEDLAND Kereskedelmi Kft.-t, hogy (a jelen határozat 
kézhezvételét követő 10 napon belül) helyreigazító nyilatkozatként  

- honlapján 90 napos időtartamra, valamint  



2. 

- minden korábbi megrendelőjének, illetve a PentaMax rendszer tagjainak elektronikus levélben 
(e-mailben) megküldve  

tegye közzé a jelen ügyben hozott határozat rendelkező részét. 

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a LEDLAND Kereskedelmi Kft.-t, hogy a jelen 
határozat kézhezvételét követően 20 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági 
Versenyhivatal felé, hogy az eltiltásnak, illetve a helyreigazításnak megfelelt (azaz abbahagyta a 
jogsértő kommunikációt és közzétette, valamint megküldte a helyreigazító nyilatkozatokat). 

A jogsértés megállapítása, az eltiltás, a helyreigazítás és az utóbbiak igazolása mellett az eljáró 
versenytanács 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) bírságot szab ki a LEDLAND Kereskedelmi 
Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 
számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetnie, akként, hogy  

- az összeg felét a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

- az összeg fennmaradó részét a határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül. 

Amennyiben a LEDLAND Kereskedelmi Kft. az első részlet megfizetését elmulasztja, a teljes 
összeg esedékessé válik.  

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot 
köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg 
nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását. 

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott 
vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 
tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő. 

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi 

 
v é g z é s t .  

 
Az eljáró versenytanács a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék jogszerűtlen 
forgalmazásának kérdésében, továbbá a PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes a belépés és 
klubtagság kérdésében az eljárás megszünteti. 

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál 
benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.  

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat 
elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni. 
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I N D O K O L Á S  
I. 

A vizsgálat tárgya 
1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a Vj/8/2015. számú végzésével 2015. 

február 5-én versenyfelügyeleti eljárást indított a LEDLAND Kereskedelmi Kft. vállalkozással 
szemben, mivel észlelte, hogy az eljárás alá vont vállalkozás  

- a kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően a platina-, arany-, ezüst- és 
rézkolloid termékeinek megalapozatlanul egészségre ható hatást tulajdonít, és ezeknek a 
termékeknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonít; 

- a kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően a PentaMax C-vitamin bomba 
elnevezésű terméknek megalapozatlanul egészségre ható hatást tulajdonít, és ennek a 
terméknek valószínűsíthetően gyógyhatást tulajdonít; 

- a kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően valótlanul állítja, hogy jogszerűen 
forgalmazza a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid és a PentaMax C-vitamin bomba 
elnevezésű termékeket; 

- a kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően valótanul állítja, hogy a Független 
Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el a platina-, 
arany-, ezüst- és rézkolloid termékeit; 

- a kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően valótanul állítja, hogy a PentaMax 
MLM rendszerben ingyenes a belépés és a klubtagság; továbbá  

- valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg azzal, hogy 
piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszert hozott létre, működtet, illetve támogat.  

2. Az ügyindító végzés szerint az eljárás alá vont vállalkozás ezen magatartásával 
valószínűsíthetően megvalósította a az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. §-a (2) bekezdés b) pontjában és (3) 
bekezdésében foglaltakat; továbbá megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 
mellékletének 9., 14., 17. és 20. pontjában foglalt tényállást, valamint az Fttv. 6. §-a (1) 
bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, megsértve ezzel az Fttv. 3. §-a (1) bekezdésében 
előírt tilalmat. 

3. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárás alá vont által tanúsított, a platina-, arany-, ezüst-, 
rézkolloid és a PentaMax C-vitamin bomba termékek, valamint a PentaMax MLM rendszer és 
a „Független Minőségellenőrző Team” általi tesztelés tárgyában 2007-től folyamatosan 
megvalósuló kereskedelmi gyakorlat vizsgálatára terjedt ki. 

 

II. 
Az eljárás alá vont vállalkozás 

4. A LEDLAND Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: LEDLAND vagy eljárás alá vont) 1991. 
június 28-án jegyezte be a cégbíróság. A LEDLAND főtevékenysége máshova nem sorolt 
egyéb általános rendeltetésű gép gyártása. Tevékenységi körei között szerepel vegyes 
termékkörű ügynöki nagykereskedelem; adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás és 
csomagküldő, internetes kiskereskedelem is. A vállalkozás tulajdonosa két magánszemély.1 

                                                           
1 Vj/8-15/2015. számú irat és www.e-cegjegyzek.hu 
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5. A LEDLAND 2014. évi nettó árbevétele az egyszerűsített éves beszámoló alapján 20.231.000 
Ft volt.2 

6. A LEDLAND nyilatkozata szerint az árbevételének kb. 50%-a származott a kolloidokból és a 
C-vitamin készítményből. Az eljárás alá vont előadta, hogy pontos értéket nem tud mondani, 
mert nincs statisztikája erről.3 

 

III. 
Az érintett termékek és szolgáltatás 

PentaMax MLM rendszer 
7. A PentaMax az eljárás alá vont nyilatkozata szerint egy MLM (azaz multi-level marketing) 

rendszer.4 

8. A taggá válás feltételeit és a PentaMax internetes üzleti rendszer és a hálózatába tartozó tagok 
kapcsolatát a PentaMax üzleti szabályzata5 határozza meg, a továbbiakban ez alapján ismerteti 
az eljáró versenytanács a PentaMax MLM rendszer lényegi elemeit: 

- A PentaMax Netáruház tulajdonosa és üzemeltetője a LEDLAND (üzleti szabályzat 5.1. 
pont). 

- A hálózat tagjává az a személy válhat, aki kitölti a vállalat honlapján közzétett internetes 
jelentkezési lapot, teljesíti és kifizeti az első kötelező vásárlást (üzleti szabályzat 1.2. pont). 

- A regisztráció során a jelölőnégyzetbe tett pipával kell nyilatkozni a taggá szándékozni 
váló személynek arról, hogy az üzleti szabályzatot elolvasta és elfogadta.6 

- Tag lehet minden 18 évet betöltött személy, egyéni vállalkozó, cégbíróságnál bejegyzett 
gazdasági társaság (üzleti szabályzat 1.1. pont). 

- A tag feladata a PentaMax üzleti hálózatának fejlesztése a minél nagyobb gazdasági 
eredmény elérésének érdekében (üzleti szabályzat 1.6. pont). 

- A tagság megszűnik a tag írásbeli kérelmére, amit a regisztrációkor megadott e-mail 
címről vagy postai úton küldhet a PentaMaxnak. A tagság törölhető, ha a tag több mint 
három hónapon keresztül nem teljesíti a legalább 4000 pontos vásárlást (üzleti szabályzat 
1.7. pont). 

- A tag tagi jutalékra jogosult, amelynek összege: az általa 12 mélységben szponzorált tagok 
havi vásárlásai bónuszérték-összegének 7%-a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő 
(üzleti szabályzat 2.1. pont). 

- A tag a tagi jutalék helyett vezetői jutalékra jogosult, ha az általa teljes mélységben 
szponzorált tagok havi vásárlásainak bónuszösszege az 1.000.000 bónuszpontot 
meghaladja. A vezetői jutalék összege: az általa teljes mélységben szponzorált tagok havi 
vásárlásai bónuszérték-összegének 7%-a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő (üzleti 
szabályzat 2.2. pont). 

- A tag a tagi jutalék helyett felsővezetői jutalékra jogosult, ha az általa teljes mélységben 
szponzorált tagok havi vásárlásainak bónuszösszege a 10.000.000 bónuszpontot 

                                                           
2 Vj/8-12/2015. számú irat 
3 Vj/8-11/2015. számú irat 
4 P/1402-2/2014. számú irat tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú mellékleteként 
átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
5 http://pentamax.eu/1000/?page=szabalyzat 
6 http://pentamax.eu/1000/?reg 
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meghaladja. A felsővezetői jutalék összege: az általa teljes mélységben szponzorált tagok 
havi vásárlásai bónuszérték-összegének 10%-a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő 
(üzleti szabályzat 2.3. pont). 

- Tagi jutalék és vezetői jutalék az adott hónapra csak annak a tagnak jár, aki az adott hónap 
folyamán teljesíti a minimális bónuszpontot elérő, kötelező vásárlását és e vásárlásának 
ellenértéke az adott hónap vége előtt a PentaMaxhoz beérkezik (üzleti szabályzat 2.4. 
pont). 

- A jutalék kifizetése a tag által megküldött számla alapján lehetséges. Csak 20.000,- Ft 
feletti számlák kerülnek kifizetésre, az ennél alacsonyabb összeg minimum 4000 
bónuszpontos rendelésben levásárolható, beszámítható (üzleti szabályzat 2.5. pont). 

- A tag jogosult a PentaMax Netáruházban vásárolt cikkeket továbbértékesíteni (üzleti 
szabályzat 3.1. pont). 

- A tag az árucikkek bemutatásakor csak a PentaMax hivatalos weboldalain és hivatalos 
leveleiben közölt információkat használhatja fel, tilos a termékek minőségéről, 
használhatóságáról olyan tájékoztatást adni, amely nem ebből a forrásból származik (üzleti 
szabályzat 3.2. pont). 

- A tagok célja új tagok csatlakoztatása a PentaMaxhoz, az új tagok szponzorálásával, 
tanításával hálózatot építeni (üzleti szabályzat 4.2. pont). 

- A tag a PentaMax hálózatát kizárólag a PentaMax hálózatának bővítésére és árucikkeinek 
megvásárlására használhatja (üzleti szabályzat 4.3. pont). 

9. A webáruházban kolloidok, táplálék-kiegészítő7, parfümök, tintapatronok, lézertonerek, 
könyvek, ajándékok, háztartás, akciók füleken megjelenő termékek közül választhatnak és 
vásárolhatnak a regisztrált felhasználók. A PentaMax Netáruházban megvásárolható cikkek 
teljes listáját, azok árát, valamint a termék vásárlásával gyűjthető pontok értékét a Vj/8-
24/2014. számú előzetes álláspont 1. számú melléklete tartalmazza. 

10. Az eljárás alá vont a honlap Gyakran Feltett Kérdések aloldalán8 az üzleti szabályzatban 
lefektetett szabályokat alábbiak szerint egészítette ki. 

a) „Mennyi pénzt keresnek a tagok? 
Az alapjutalék a saját és a szponzorált tagok (csoport) vásárlásai bónuszértékének 
7%-a tizenkét szint mélységig, tehát 7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7%. 
A vezetők (havi egymillió bónuszpont feletti csoportvásárlásnál) teljes mélységben 
megkapják a bónusz 7%-át jutalékként. 
A felsővezetők (havi tízmillió bónuszpont feletti csoportvásárlásnál) teljes mélységben 
megkapják a bónusz 10%-át jutalékként. 
A legalább fél éve aktív tagok jutaléka általában néhány tízezer forinttól a néhány 
százezer forintig terjed. ” 

b) „Mit jelent a Hűségalap? 
A Hűségalaphoz adódik a saját vásárlásod és az általad behozott tagok vásárlása 
utáni jutalék a rendes jutalékon felül, még egyszer. Tehát ezek után a vásárlások után 
duplán kapod a jutalékot. 
(Általad behozott tagnak az számít, aki a Te szponzorlinkedről érkezett a 
regisztrációhoz és regisztrált.)  
A Hűségalap hat hónapig halmozódik és hat hónap múlva hozzáadódik a "göngyölített 
jutalék"-hoz, levásárolható vagy a kifizetését lehet kérni a szabályok szerint. 

                                                           
7 A táplálék-kiegészítő rovaton belül egyedül a PentaMax C-vitamin Bomba termék szerepelt, amelyet az eljárás alá 
vont nyilatkozata szerint 2015. február 1-én kivezetett a forgalomból. 
8 http://pentamax.eu/1000/?page=gyik 
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Ha egy hónapban nem teljesíted a min. 4000 bónuszpontos megrendelésed befizetését, 
akkor a Hűségalap nullázódik és a következő hónapban újraindul a hat hónapos 
gyűjtési ciklus.” 

c) „Mit jelent az, hogy "pár év aktív munka után nyugdíjba is mehetek"? 
A vezetői és felsővezetői szintet elért Tagok teljes mélységű jutalékot kapnak (nem csak 
12 szint mélységben), ezért az alattuk, önmagától továbbszerveződő hálózatból akkor 
is jelentős jutalékot kapnak, ha már nem dolgoznak tovább.” 

d) „Megszűnik a tagságom, ha egyszer nem teljesítem a havi minimum-vásárlást? 
Nem szűnik meg, de arra a hónapra nem fizetünk jutalékot és a következő hónapban 
nem kapható a felső szponzorvonalból "ajándék tag". 
A vásárlást a pénz beérkezésének pillanatában tekintjük teljesítettnek. 
A vásárlás dátuma a pénz beérkezésének dátumával egyezik. 
Megszüntetheti a tagságot a rendszer, ha több, mint három hónapon keresztül nem 
teljesíted a 4000 pontos havi minimumvásárlást.” 

e) „Milyen munkát kell végezni? 
Nem kötelező bármit is eladni. 
Családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek ajánlani kell a PentaMax Netáruházat, 
amelyikük belépett Tagnak, meg kell tanítani arra, hogyan ajánlja ő is tovább az 
áruházat. 
A munkát automatikus kapcsolatépítő és levelezőprogramok könnyítik meg.” 

f) „Mennyibe kerül a belépés? 
A belépés ingyenes, csak a regisztrációs ívet kell kitölteni és vásárolni 4000 pont 
értékben (kb. 9000,- Ft), ez nem belépési díj, hiszen ezért árut küldünk.” 

g) „Miért ajánlott minden hónapban legalább 4000 bónuszpontért vásárolnom? 
A PentaMaxnál minden ingyenes. 
Nincs belépési díj, nincs tagsági díj, ingyenes az Üzleti Akadémia, a Személyi Titkár, 
stb. 
Az egész rendszer üzemelési költségeire csakis a tagok vásárlásaiból származó árrés 
ad fedezetet. 
A vásárlások nélkül tehát nem tudna működni a rendszer és jutalékot se kaphatnának a 
tagok.” 

h) „Az egyik árucikket olcsóbban láttam egy másik üzletben, miért venném meg a 
PentaMaxnál? 
Azért, mert itt pénzkereseti lehetőséget is kapsz! 
Ha dolgozol, néhány hónap elteltével a jutalék általában magasabb, mint a vásárlás 
összege, tehát a vásárlás ingyen van és még jutalék is marad.” 

11. A LEDLAND nyilatkozata szerint a PentaMaxnak az összes megyéből vannak tagjai.9 

12. Az eljárás alá vont a Vj/8-2/2015. számon iktatott adatszolgáltatása mellékleteként megküldte 
a belépő tagokról készített kimutatást havi bontásban, nyilatkozata szerint a kilépő tagok 
száma és a havi taglétszám nem került rögzítésre.10 

13. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint vezetői jutalékot és felsővezetői jutalékot még senki 
nem kapott.11 

                                                           
9 P/1402-2/2014. számú irat tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú mellékleteként 
átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
10 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
11 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
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14. Jutalék kifizetés utoljára 2011. május 5-én történt, azóta csak jutalék levásárlása volt, mert a 
jutalék összege nem haladta meg a kifizetéshez szükséges minimum 20.000 Ft-ot. A jutalék 
kifizetések összege 2011-ben 22.776 Ft, illetve 20.100 Ft volt.12 

Platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek 
15. A LEDLAND által forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek címkéje az 

alábbi tájékoztatást tartalmazza. 
A termék 

megnevezése A termék címkéjén olvasható információ 

Aranykolloid 
oldat 

PentaMax wellness 
professional formula 
Tartalma: 200 ml 
Összetevők: nagy tisztaságú arany 
(20PPM) és desztillált víz. 
Tárolás: szobahőmérsékleten, 
fénytől védve. 
Minőségét megőrzi az üveg alján 
jelzett időpontig.  
Forgalmazza a Ledland Kft. 
Szentgotthárd. Árpád út 2. 

Aranykolloid oldat 
Dupla aranytartalommal 
Adagolás: naponta 2x1 teáskanál az étkezés előtt 10 
perccel. 
Fogyasztása nem ajánlott: 
- 6 éves kor alatt, 
- terhesség és szoptatás alatt, 
- arannyal szembeni túlérzékenység esetén. 
Ezüstkolloiddal együtt fokozzák egymás hatását, a 
két kolloidot félórás eltéréssel kell bevenni. 

Ezüstkolloid 
oldat 

PentaMax wellness 
professional formula 
Összetevők; nagy tisztaságú ezüst 
(20PPM) és desztillált víz. 
Tárolás: szobahőmérsékleten, 
fénytől védve. 
Minőségét megőrzi az üveg alján 
jelzett időpontig.  
Forgalmazza a Ledland Kft. 
Szentgotthárd. Árpád út 2. 

Ezüstkolloid oldat 
Dupla ezüst tartalommal 
Adagolás: naponta 2x1 teáskanál az étkezes előtt 10 
perccel. 
Külsőleg: a fertőzött bőrfelületet naponta 2-3 
alkalommal ecseteljük. 
Fogyasztása nem ajánlott: 
- 6 éves kor alatt, 
- terhesség és szoptatás alatt, 
- ezüsttel szembeni túlérzékenység esetén. 
Aranykolloiddal együtt fokozzák egymás hatását, a 
két kolloidot félórás eltéréssel kell bevenni. 
Tartalma: 200 ml 

Platinakolloid 
oldat 

PentaMax wellness 
professional formula 
Összetevők: nagy tisztaságú platina 
(10PPM) és desztillált víz. 
Tárolás: szobahőmérsékleten, 
fénytől védve. 
Minőségét megőrzi az üveg alján 
jelzett időpontig.  
Forgalmazza a Ledland Kft. 
Szentgotthárd. Árpád út 2. 

Platinakolloid oldat 
Tartalma: 200 ml 
Adagolás: naponta 2x1 teáskanál 
az étkezés előtt 10 perccel. 
Fogyasztása nem ajánlott: 
- 6 éves kor alatt, 
- terhesség és szoptatás alatt, 
- platinával szembeni túlérzékenység esetén. 

Rézkolloid 
oldat 

PentaMax wellness 
professional formula 
Összetevők: nagy tisztaságú réz 
(10PPM) és desztillált víz. 
Tárolás: szobahőmérsékleten, 
fénytől védve. 
Minőségét megőrzi az üveg alján 
jelzett időpontig.  
Forgalmazza a Ledland Kft. 
Szentgotthárd. Árpád út 2. 

Rézkolloid oldat 
Tartalma: 200 ml 
Adagolás: naponta 2x1 teáskanál 
az étkezés előtt 10 perccel. 
Fogyasztása nem ajánlott: 
- 6 éves kor alatt, 
- terhesség és szoptatás alatt, 
- rézzel szembeni túlérzékenység esetén. 

                                                           
12 Vj/8-11/2015. számú irat 
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16. Az Éltv. mellékletének 10. pontja értelmében élelmiszer az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 2. cikke szerinti fogalom. Ezen fogalom 
szerint az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan 
anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan 
emberek fogyasztanak el.  

17. Figyelemmel arra, hogy a vizsgált platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek emberi 
fogyasztásra szánták, jelen versenyfelügyeleti eljárásban élelmiszernek; ezen belül is – egyéb, 
különleges táplálkozási célú élelmiszerkategóriában történő nyilvántartásba vétel hiányában – 
általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősülnek. Az eljáró versenytanács 
megjegyzi továbbá, hogy a piacon jelenleg elérhető kolloid tartalmú termékek (bár nem ismert 
azok forgalmazásának jogszerű volta) jellemzően étrend-, illetve táplálék kiegészítőként 
vannak reklámozva, miközben az eljárás alá vont kolloidos termékei is egyes oldalakon a 
táplálék kiegészítők körében találhatóak meg.13 

18. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Főigazgatóságának (a 
továbbiakban: OÉTI) jogsegély keretében nyújtott tájékoztatása (Vj/8-6/2015. számú iratban) 
szerint a kolloid oldatok (platina-, arany-, ezüst-, rézkolloid) 

- nem minősülnek étrend-kiegészítőnek, tekintettel arra, hogy a 37/2004. (IV.26.) EszCsM 
rendelet 2. számú melléklete határozza meg az étrend-kiegészítőkben alkalmazható 
ásványi anyagokat és azok vegyületformáját, mely nem tartalmazza a kolloidokat, továbbá 

- nem használható fel élelmiszerekben sem, tekintettel arra, hogy az 1925/2006/EK rendelet 
1. és 2. számú melléklete alapján határozható meg az élelmiszerekhez hozzáadható ásványi 
anyagok és azok vegyületformája, mely nem tartalmazza a kolloidokat, 

- kolloid oldatok nem fogyaszthatók sem élelmiszerként, sem étrend-kiegészítőként, emellett 
a kolloid felhalmozódhat a szervezetben (bőrben) és argyriát okozhat, amely 
közegészségügyi kockázatot jelenthet. 

19. Az OÉTI 2014. augusztus 26-án kelt, VAO/001/00797-0006/2014 ügyiratszámú levelében a 
Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részére azt a tájékoztatást adta, 
hogy az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. számú melléklete 
határozza meg az étrend-kiegészítőkben alkalmazható ásványi anyagokat és azok 
vegyületformáját, a fentiek értelmében az [pentamax.eu web-] oldalon található kolloid 
oldatok (ezüst-, arany-, réz-, platinakolloid) nem minősülhetnének étrend-kiegészítőnek. Az 
1925/2006/EK rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján, mely az élelmiszerekhez 
hozzáadható ásványi anyagok és azok vegyületformáját határozza meg, a fent említett kolloid 
oldatok nem használhatók élelmiszerekben sem. A kolloid oldatok nem fogyaszthatók sem 
élelmiszerként, sem étrend-kiegészítőként, emellett az ezüst kolloid felhalmozódhat a 
szervezetben (bőrben) és argyriát okozhat, amely közegészségügyi kockázatot jelenthet.14 

20. Ugyanezen levelében az OÉTI kifejtette, hogy álláspontja szerint az említett 
[http://pentamax.eu] weboldalon lévő PentaMax C-vitamin étrend-kiegészítő, azonban az 
OÉTI-hez nincs bejelentve. 

 

                                                           
13 Vj/8-19/2015. számú irat 
14 Vj/8-6/2015. számú irat melléklete és a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú melléklete 
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21. Az eljáró versenytanács jogsegély kérés keretében ismételten, és kifejezetten a jelen 
versenyfelügyeleti eljárással érintett termékek kapcsán kérte ki szakhatóságok álláspontját (a 
közegészségügyi kockázatra is tekintettel).15 Az OÉTI 2015. október 21-én kelt levelében 
(Vj/8-26/2014. számon) arról tájékoztatta az eljáró versenytanácsot, hogy a vonatkozó rendelet 
értelmében arany, ezüst és platina semmilyen formában nem alkalmazható élelmiszerben, a réz 
karbonát, citrát, glükonát, szulfát, aszpartát, biszglicinát, lizin komplex és oxid 
vegyületformában használható fel. 

22. Az ezüstkolloid alkalmazásának súlyos mellékhatásai lehetnek. Az emberi szervezetbe 
beépülve ezüstmérgezést, ún. argyriát okoz, amely a bőr, belső szervek, köröm, fogíny 
kékesszürkés elszíneződésében mutatkozik meg, ami nem kezelhető, állandósult állapot. 
Egyébiránt neurológiai tünetek, epilepsziás rohamok, vesekárosodás, gyomorpanaszok, 
fáradtság, bőrirritáció jelenhet meg. 

23. Az OÉTI ismeretei szerint az aranykolloidnak nevezett termékek általában aranyionnal 
beállított termékek, amelyek valójában arany kloridot tartalmaznak, ami idegméreg és 
periférikus idegbetegséget okoz, érintve az agyat, gerincvelőt és a testben levő összes 
idegpályát. Gyengeséggel járó zsibbadásos tüneteket okoz a végtagokban (kar, láb, kézfej, 
lábfej). 

24. Az OÉTI álláspontja szerint, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra a LEDLAND 
Kereskedelmi Kft. által értékesített, PentaMax wellness professional formula márkanevű 
termékek forgalmazása jogszerűtlen, alkalmazásuk – szakirodalmi adatok alapján – 
közegészségügyi kockázatot jelenthet. 

25. Az eljáró versenytanács megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a 
továbbiakban: NÉBIH) is. A hatóság állásfoglalása16 szerint a megkeresésben szereplő 
termékek a 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet hatálya alá tartoznak, a rendelet mellékletében 
azonban az arany, ezüst, platina semmilyen formájában nem fordul elő, a réz bizonyos 
vegyületei ugyan használhatóak étrend-kiegészítőkben, de nem kolloid formájában, így a 
megnevezett termékek étrend-kiegészítőként jogszerűen Magyarországon nem 
forgalmazhatók. 

26. A NÉBIH álláspontja szerint továbbá a nevezett termékek forgalmazása másik uniós 
jogszabályba is ütközik. Azokat az élelmiszereket ugyanis, melyeket nem fogyasztottak az 
Európai Unió területén jelentős mennyiségben 1997. előtt, egyenként engedélyeztetni kell az 
új élelmiszerek és új élelmiszer összetevőkről szóló 258/97/EK rendelet értelmében. Ilyen 
kérelem benyújtására nem került sor, ezen termékek új élelmiszerként sem engedélyezettek. 

27. Az európai élelmiszerhatóság (European Food Safety Authority, a továbbiakban: EFSA) 2008-
ban felkérést kapott az Európai Bizottságtól az étrend-kiegészítőkhöz táplálkozási célból 
ezüstforrásként hozzáadott ezüst hidroszol biztonságosságának és bio-hozzáférhetőségének 
értékelésére, azonban megfelelő adatok hiányában nem tudott állásfoglalást adni. A platina-, 
arany-, és rézkolloidokról nem készült semmilyen hivatalos állásfoglalás, így nem zárható ki 
egészségre káros hatásuk. 

28. A NÉBIH azt is megjegyezte, hogy az ezüst és az arany az adalékanyagokról szóló 
1333/2008/EK rendelet értelmében engedélyezett adalékanyag ugyan, ez azonban nem 
vonatkozik az arany- és ezüstkolloidokra, mivel az ásványi anyagok kolloid formában az 
eredeti anyag tulajdonságaitól eltérő hatásokkal rendelkezhetnek. 

29. A NÉBIH álláspontját akként összegezte, hogy a felsorolt termékek élelmiszerként, étrend-
kiegészítőként történő forgalmazása a jelenlegi jogi szabályozás alapján nem jogszerű, 

                                                           
15 Vj/8.22,23/2015. számú irat 
16 Vj/8-30/2015. számú irat 
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egészségre káros hatásuk - kivizsgálásukra vonatkozó elegendő, hiteles tudományos 
információ hiányában - nem zárható ki. 

30. Az OGYÉI honlapján is elérhető a szervezet közleményeit is tartalmazó, Gyógyszereink című 
kiadványa, amelynek 2010. évi 3. számának17 egyik cikke18 ismerteti az OGYÉI, illetve a 
szerző álláspontját:19 

„Az OGYI jelenlegi álláspontja szerint az ezüstkolloid hatóanyag antibakteriális hatású, az 
ilyen termékek a felhasználás céljától függően elvileg a gyógyszerek vagy – helyi alkalmazás 
esetén – a kozmetikumok kategóriájába is besorolhatóak lennének. Gyógyszerként való 
regisztráció esetén természetesen megfelelő színvonalú dokumentációval kellene bizonyítani a 
termék hatásosságát és ártalmatlanságát, valamint az állandó minőséget és a GMP-irányelvek 
szerinti gyártást. 
A GMP szerinti gyártás nem véletlenül került említésre, a jelenleg ezüstkolloid megnevezéssel 
forgalmazott termékek ugyanis többnyire bizonytalan minőségűek, nem garantált sem az 
összetételük, sem tisztaságuk, sem az, hogy valóban a kolloid mérettartományba tartozó 
ezüstszemcséket tartalmaznak-e. Az amerikai hatóság, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi 
Hivatal (FDA) éppen ezért közleményekben hívta fel a figyelmet arra, hogy az ezüstkolloid-
tartalmú készítményeket a jelenlegi szabályozás szerint nem ismeri el hatékony és biztonságos 
gyógyszerként, gyógyhatással nem reklámozhatóak, és az ilyen készítmények használata az 
argyria kialakulásának veszélyével jár. … 
Összefoglalva tehát elmondható, hogy az ezüstkolloid a maga idejében hatékony és 
biztonságos szernek számított – a szakemberek kezében! Jelenleg viszont szükségtelen 
kockázatnak teszi ki magát az, aki a bizonytalan minőségű ezüstkolloid készítményeket 
választja a regisztrált gyógyszerek helyett.” 

31. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az arany- és ezüstkolloidot 2007. óta forgalmazza.20 A 
platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek fogyasztói ára a 2007. évi kezdeti árnak 
megfelelő, nem változott.21  

32. A termékek (kizárólag az MLM rendszerben részt vevő, regisztrált felhasználók számára 
elérhető) fogyasztói árát az alábbi táblázat ismerteti. 

A termék elnevezése A termék ára 
A termék 

vásárlásával 
gyűjthető pont 

Ezüstkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben + ajándék 4 db 2 dl-es 
kolloid  

22.900 Ft 4000 pont 

Aranykolloid oldat 2 dl-es üvegben  3.990 Ft 2000 pont 
Aranykolloid oldat 1 dl  2.990 Ft 1500 pont 
Aranykolloid oldat, tízszeres töménységű 1 dl  9.990 Ft 4000 pont 
Aranykolloid oldat 3 db 2 dl-es üvegben 9.990 Ft 4000 pont 
Aranykolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben  22.900 Ft 4000 pont 
Ezüstkolloid oldat 2 dl-es üvegben  3.990 Ft 2000 pont 
Ezüstkolloid spray tízszeres töménységű, 100PPM, 30 ml 6.290 Ft 3000 pont 
Ezüstkolloid oldat 3 db 2 dl-es üvegben  9.990 Ft 4000 pont 
Rézkolloid oldat 2 dl  3.490 Ft 1500 pont 
Rézkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben  19.900 Ft 4000 pont 

                                                           
17 http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2010_3_Gyogyszereink.pdf 
18 Panker Ádám dr.: Az orvosi táskából a kuruzslók eszköztárába – az ezüstkolloid 100 éve 
19 Vj/8-34/2015. számú irat 
20 P/1402-2/2014. számú irat tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú mellékleteként 
átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
21 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=446
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=446
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=117
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=25
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=24
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=235
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=445
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=118
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=394
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=236
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=207
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=447
http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/2010_3_Gyogyszereink.pdf
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Arany-, ezüst- és rézkolloid oldat 3 X 2 dl  9.990 Ft 4000 pont 
Platinakolloid oldat 1 dl  22.900 Ft 4000 pont 
Platinakolloid oldat 2 dl  39.900 Ft 4000 pont 

 

33. A LEDLAND ismeretei szerint a termékeket csak a PentaMax forgalmazza 
Magyarországon, 22 azokat csak a PentaMax webáruházban 
(http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21) lehet megvásárolni.23 A LEDLAND nyilatkozata 
szerint a termékek értékesítésére viszonteladói partnerekkel nem rendelkezik.24 

PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék 
34. Az PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék – egyéb, különleges táplálkozási célú 

élelmiszerkategóriában történő nyilvántartásba vétel hiányában – általános közfogyasztásra 
készült élelmiszernek minősül. 

35. Az OÉTI tájékoztatása szerint a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék étrend-
kiegészítőnek minősül, amely azonban nincs az OÉTI-hez bejelentve. Tekintettel arra, hogy az 
élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati szabályozás – így a reklámozásra vonatkozó 
szabályok is – mind a hagyományos élelmiszereket, mind az étrend-kiegészítőket általános 
közfogyasztásra készült élelmiszerként kezeli, ennek okán a jelen versenyfelügyeleti eljárás 
szempontjából nem bír jelentőséggel az, hogy a LEDLAND nem vetette nyilvántartásba 
étrend-kiegészítőként a termékét. 

36. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a C-vitamin bomba árusítását 2015. február 1-jén az 
alacsony kereslet miatt beszüntette, mivel 2014. évben mindössze 14 darabot rendeltek 
belőle.25 

37. A PentaMax C-vitamin bomba (PentaMax C-vitamin Bomba fél éves adag) fogyasztói ára 
2007-től nem változott.26 A termék (kizárólag az MLM rendszerben részt vevő, regisztrált 
felhasználók számára elérhető) ára 3.990 Ft volt és 2000 pont volt gyűjthető a vásárlásával. 

38. A LEDLAND ismeretei szerint a terméket csak a PentaMax rendszer forgalmazta 
Magyarországon,27 csak a PentaMax webáruházban (http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21) 
lehetett megvásárolni.28 A LEDLAND nyilatkozata szerint a termék értékesítésére 
viszonteladói partnerekkel nem rendelkezett.29 

 
IV. 

A vizsgált magatartás 
A kifogásolt kereskedelmi gyakorlat  
39. A LEDLAND a vizsgált időszakban a PentaMax MLM rendszert, valamint az annak keretében 

értékesített platina-, arany-, ezüst- és rézkolloidokat és PentaMax C-vitamin bombát a 
vállalkozás honlapján (http://pentamax.eu) és a honlapon regisztrált tagoknak kiküldött 
hírlevelek (az eljárás alá vont szóhasználatában: a PentaMax Netáruház magazinja) útján 
népszerűsítette. 

                                                           
22 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
23 Vj/8-11/2015. számú irat 
24 Vj/8-2/2015. számú irat 
25 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
26 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
27 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
28 Vj/8-11/2015. számú irat 
29 Vj/8-2/2015. számú irat 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=208
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=248
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=249
http://web.archive.org/web/20140410114746/http:/pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D64&pd=343
http://pentamax.eu/
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40. Megállapítható azonban az is, hogy a vizsgált időszakon belül (2008 szeptemberétől) 
elérhetőek voltak különböző apróhirdetések és egyéb online tartalmak is, amelyek az eljárás 
alá vont honlapjára utaltak és amelyek önmaguk is tartalmaztak akár a PentaMax rendszerre, 
akár a termékekre vonatkozóan állításokat.30 Ezen tartalmak teljes körű feltárására nem került 
sor, azonban a tény jelzi, hogy a kifogásolt tartalmakhoz a fogyasztók nem csak az eljárás alá 
vont honlapján és hírlevelein keresztül, de egyéb felületekről is eljuthattak.  

41. Az eljárás alá vont nyilatkozat szerint a www.pentamax.eu weboldalán átlagosan 86 
oldalletöltést teljesítenek naponta. (Egy látogató általában több oldalt is megtekint.)31 

42. A LEDLAND előadta, hogy a PentaMax Netáruház magazint havonta kétszer (korábban 
havonta négyszer) küldi kb. 8.700 címre email útján, az olvasók száma 480 körül ingadozik (a 
levelező program statisztikát készít arról, hogy ténylegesen hányan tekintették meg a 
magazint).32 Az eljárás alá vont előadta, hogy a reklámköltsége nincs.33 

A honlap tartalma  
43. Az eljárás alá vont honlapjának tartalmát a jelen döntés 1. számú melléklete ismerteti. A 

webáruházként is működő honlap a PentaMax rendszer részletes bemutatásán kívül a jelen 
versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékekről is ad tájékoztatást (többek között vásárlói 
véleményeket is ismertetve). 

A hírlevelek tartalma 34 
44. Az eljárás alá vont adatszolgáltatása alapján az általa a tagoknak hírleveleket küld ki, melyeket 

magazinnak nevez. A rendelkezésre álló hírlevelek tartalmát a jelen döntés 2. számú 
melléklete tartalmazza. A hírlevelek feladója: „Kolloid Ügyfélszolgálat/Support 
[mailto:kolloid-ad@kolloid-ad.com]”. 

45. Az eljárás alá vont nem csatolta valamennyi általa kiküldött hírlevelet, a rendelkezésre álló 
hírlevelek alapján azonban általános következtetések vonhatóak le: 35 

- a hírlevelek felépítése hasonló,  

- a hírlevelekben az eljárás alá vont kolloid termékek akciós áron történő vásárlására hívja 
fel a tagokat, majd „Vásárlói vélemény a PentaMax Kolloidokról” címszó után a 
www.pentamax.eu honlapon is szereplő vásárlói vélemények közül idéz szó szerint, 

- a hírlevelek tárgya betegségre utal: „Subject: Küzdelem a rák ellen – kolloidok” vagy 
„Küzdelem az Alzheimerkór ellen Aranykolloid”. 

 

V. 
Az eljárás alá vont vállalkozás előadása 

Az eljárás alá vont nyilatkozatai a vizsgálati szakban 
46. A kolloid termékek tesztelésével kapcsolatos állítások alátámasztásául az eljárás alá vont 

előadta, hogy az Európai Független Minőségellenőrző Team (European Independent Quality 
Control Team Ltd; Global Gateway 8, Rue de la Per le, Providence, Mahé, Seychelles; office: 
80 Victoria Street London SW1E 5LJ) rendszeresen vizsgálja a kolloidok minőségét. Cserébe 

                                                           
30 Vj/8-19/2015. számú irat 
31 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
32 Vj/8-11/2015. számú irat és Vj/8-2/2015. számú irat 
33 Vj/8-2/2015. számú irat 
34 Vj/8-3/2015. számú irat 2. és 3. számú mellékletei  
35 A hírlevelek rendelkezésre bocsátott számait a Vj/8-3/2015. ügyiratszámon átemelt irat melléklete tartalmazza. 

mailto:kolloid-ad@kolloid-ad.com
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a LEDLAND elkészítette a honlapjukat és fenntartja azt a domain névvel együtt, a cég 
tevékenységei között is feltüntetett adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás keretében.36 

47. Ezekért a tevékenységekért pénz a két vállalkozás nem fizet egymásnak, így számla se 
készül.37 

48. A mintákat (minden kolloidból egy palackot) a LEDLAND személyesen adja át a 
minőségellenőrző cég képviselőjének kb. három havonta (amikor a cég képviselője 
Magyarországon tartózkodik).38 

49. A LEDLAND előadta, hogy a bevizsgálás eredményéről e-mail útján értesül, az ügyvitel 
egyszerűsítése miatt a bevizsgálásról külön jegyzőkönyv nem készül, mivel az nem kötelező a 
Seychelles-szigeteken, a LEDLAND-nak pedig nem kötelessége Európai Unión belüli 
minőségellenőrző céget választani.39 

50. Igazolásul az eljárás alá vont megküldte az egyik e-mailt kinyomtatva, mely az alábbiakat 
tartalmazza.40 

„Feladó: „Á. H.” ˂…@gmail.com> 
Dátum: 2014. június 16. 11:11 
Címzett: „garay” ˂garay@led.hu> 
Tárgy: Minősítések 
Tisztelt Garay Ur! 
A legutobb kapott arany-, ezust, rez- es platinakolloid mintak vizsgalatat elvegeztuk. 
Mind a negy kolloid kituno minositest kapott. 
A „Kituno minositesu” jelzo hasznalatat a tovabbiakban is engedelyezzuk visszavonasig. 
Udvozlettel, 
Best regards, 
A. H. 
quality manager 
European Independent Quality Control Team Ltd 
80 Victoria Street London SW1E 5 LJ” 

51. A LEDLAND a PentaMax Netáruházzal kapcsolatosan előadta, hogy a PentaMax MLM 
rendszer, aminek a leglényegesebb eleme szerint a tagjaikat arra biztatják, hogy a termékeknek 
a környezetükben való népszerűsítésével építsenek csoportot és ezzel keressenek pénzt.41 

52. Az eljárás alá vont előadta, hogy a PentaMaxnak minden 18 életévét betöltött személy tagja 
lehet, aki az üzleti szabályzatot elfogadja. Belépési díj nincs. Ezt nem igazán tudja bizonyítani, 
mert bizonyítani csak azt lehet, ami van. Az eljárás alá vont ezen állítása alátámasztásául 
javasolja a PentaMaxba történő belépést, így tapasztalva meg azt, hogy nincs belépési díj. A 
belépéshez szükséges regisztráció linkjét az eljárás alá vont megküldte.42 

53. Az eljárás alá vont előadta, hogy tagjainak túlnyomó többsége még soha, semmit nem vásárolt, 
ők még soha egy forintot se fizettek a PentaMaxnak, ez is azt bizonyítja, hogy a tagság 
ingyenes. Csak az árucikkért kell pénzt adni.43 

54. Az eljárás alá vont álláspontja szerint a PentaMaxba belépett tagok számának és a bevételnek a 
havi bontású adataiból látható, hogy a PentaMax a gazdasági válság kezdetéig emelkedett, a 

                                                           
36 Vj/8-2/2015. számú irat, Vj/8-11/2015. számú irat és Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
37 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
38 Vj/8-11/2015. számú irat 
39 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
40 Vj/8-2/2015. számú irat melléklete 
41 Vj/8-2/2015. számú irat 
42 Vj/8-2/2015. számú irat 
43 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
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gazdasági válság kezdete óta folyamatosan hanyatlik. Kivételt képez a 2009. szeptemberben 
kezdődött rövid fellendülés, amely az egyik legnagyobb konkurense fizetőképtelenné 
válásának köszönhető, ekkor sok tag jött át a PentaMaxba. Azonban az ekkor átjött tagok 
rendelései is lecsökkentek a nulla közelébe.44 

55. Az eljárás alá vont előadta, hogy egy beléptetett tag után fizetendő jutalék - a tag 4000 pontos, 
átlagos vásárlását feltételezve - 280 Ft. A pontértékek az árucikkek árai mellett fel vannak 
tüntetve. A 4000 pontot egy 8000 Ft-os vásárlással már meg lehet szerezni. Véleménye szerint 
ebből látható tehát, hogy a PentaMax nem piramisjáték.45 

56. Az eljárás alá vont alkalmazott reklámállításokkal kapcsolatosan a LEDLAND előadta, hogy 
sem a PentaMax MLM rendszert, sem a kolloidokat központilag nem reklámozza, a havonta 
kettő-négy alkalommal a tagoknak e-mail útján elküldött magazin az egyetlen reklámja.46  

57. A tagok általi marketing tevékenység szabályait a belépéskor minden tag által kötelezően 
elfogadott „PentaMax üzleti szabályzat” 4. Marketing pontja írja le.47 Az MLM jellegből 
adódóan minden tagja lehetősége szerint és a megengedett módon reklámozza az áruházat, így 
gyűjti a szponzoráltjait.48 A tagok leírhatják véleményüket a PentaMax által forgalmazott 
árucikkekről, véleményükkel segítik egymást a csapatépítésben, az értékesítésben.49 

58. Az eljárás alá vont előadása szerint a számítógépes rendszer úgy működik, hogy kizárólag a 
bejelentkezett tagok számára biztosítja a vélemény beírásának lehetőségét és a tag neve is 
megjelenik a véleményével együtt.50  Tagjai csak a személyes és titkos jelszavuk megadása 
után léphetnek be a tagi területre és csak innen van módjuk bejegyzést tenni a „Vásárlói 
vélemények” rovatba, a bejegyzéssel tehát az eljárás alá vont álláspontja szerint visszaélni, más 
nevében hozzászólni nem lehetséges.51 Más nevében, hamis véleményt a rendszerbe vinni nem 
lehet, a csalás kizárt.52 

59. Az eljárás alá vont előadta, hogy a magazinokban általában idéz a vásárlói vélemények közül, 
de arra kínosan ügyel, hogy mindig látható legyen az, hogy nem a PentaMax hivatalos 
véleménye, hanem egy tag által leírt tapasztalatról van szó. Álláspontja szerint, amikor valaki 
ránéz a magazinra, ez teljesen egyértelmű.53 A kifogásolt tagi hírlevélben egyértelműen le van 
írva, hogy egy idézet következik a tagi vélemények közül: „XY tagunk a következő véleményt 
írta:”. Ráadásul a vélemény szövege dőlt betűkkel szedett, hogy még jobban elkülönüljön a 
hírlevél többi részétől. Az eljárás alá vont álláspontja szerint teljesen egyértelmű, hogy a leírt 
gyógyhatás egy tagja tapasztalata, ezért az nem alkalmas a vevők megtévesztésére. Sem a 
véleményt író tag, sem a PentaMax nem állítja azt, hogy a gyógyhatás tömeges vagy általános 
lenne.54  

60. Az eljárás alá vont előadta, hogy semmilyen jogszabály nem tiltja, hogy a „Vásárlói 
vélemények” leírásokat, tájékoztatókat tartalmazzanak. A PentaMax egy MLM hálózat, tagjai 
ezekkel az információkkal is segítik egymást az eredményes csoportépítésben, ebben semmi 
törvénytelen nincs álláspontja szerint.55 

                                                           
44 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
45 Vj/8-2/2015. számú irat 
46 Vj/8-2/2015. számú irat 
47 Vj/8-2/2015. számú irat, Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. és 3. számú melléklete 
48 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú melléklete 
49 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
50 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
51 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú melléklete  
52 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
53 Vj/8-2/2015. számú irat 
54 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú melléklete 
55 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú melléklete 
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61. Az eljárás alá vont előadta, hogy a ,,Vásárlói vélemények”-ben leírt, az ezüst- és aranykolloid 
rákellenes hatásáról írt tudományos cikkek listáját ellenőrizte, azok valóban létező, 
tudományos publikációkra mutatnak, ezt bárki könnyen ellenőrizheti, mindössze be kell 
másolni a böngésző címsorába a linkeket és azonnal olvashatóak a tudományos publikációk. 
Az eljárás alá vont véleménye szerint a közérdek éppen azt kívánja, hogy akit érdekel, az 
hozzáférhessen ezekhez a nagy jelentőségű kutatási anyagokhoz, még akkor is, ha ezt sok 
orvos szívesen megakadályozná.56 

62. Az eljárás alá vont úgy látja, hogy a fő probléma az, hogy a kolloidoknak gyógyhatást 
tulajdonított. Ez véleménye szerint nem igaz, ugyanis a LEDLAND nyilatkozata szerint soha, 
senkinek, semmilyen úton nem állította, hogy a kolloidok gyógyhatásúak lennének. A 
félreértés abból adódhat, hogy a „Vásárlói vélemények” oldalakon a tagjaik leírják a 
gyógyulásukat. A „Vásárlói vélemények” egy fórum, és mint minden fórumra, erre is érvényes, 
hogy az ott leírtak nem feltétlenül tükrözik a fórum fenntartójának a véleményét, vagyis a 
LEDLAND véleményét. Példaként idézi az eljárás alá vont a közismert index.hu oldal 
fórumait, ahol számtalan szernek tulajdonítanak gyógyhatást, de mégsem lehet magát az 
index.hu-t felelősségre vonni a gyógyhatások bizonyítatlansága miatt.57 

63. A magazinban szerepel a következő feliratú link: „Vélemények és tudományos publikációk az 
Ezüstkolloidról és a rákellenes hatásról”. Az eljárás alá vont véleménye szerint ez a mondat 
szó szerint igaz. A link az ezüstkolloidról szóló hozzászólások oldalára visz, ahol megtalálható 
Dr. Sz.L. bejegyzése a vonatkozó tudományos publikációk felsorolásával, amely könnyen 
ellenőrizhetően egy kiváló listát takar. A fentieken kívül a LEDLAND sehol nem írt vagy szólt 
a kolloidokról.58 

64. Az eljárás alá vont előadta, hogy nem orvos, nem tud a C-vitamin hatásáról európai uniós 
direktívákat felsorolni, de a C-vitamin gyógyhatása közismert, köztudott. Soha nem mondta, 
de még a tagjai se mondták, hogy a C-vitamin a rákot meggyógyítja.59 

65. Az eljárás alá vont álláspontja szerint a kolloidok étrend-kiegészítők lennének, de a 37/2004. 
(IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-kiegészítőkről tételesen felsorolja az étrend kiegészítők 
gyártásához felhasználható vitaminokat és ásványi anyagokat, és ebben a felsorolásban a 
kolloidokat alkotó fémek nem szerepelnek. Véleménye szerint így az általa forgalmazott 
fémkolloidok nem minősülhetnek étrend-kiegészítőnek, élelmiszernek pedig értelemszerűen 
nem minősíthetőek.60 

66. Az eljárás alá vont előadta, hogy a termékeket jogszerűen forgalmazza, azokat a MediVerse 
(Am Schlagenwald 15 57080 Siegen, Németország) cégtől szerzi be. A termékek árusítását a 
LEDLAND tevékenységi körei között megtalálható csomagküldő internetes kiskereskedelem 
alapján végzi.61 

67. Az eljárás alá vont képviselője előadta, hogy a felsorolt jogsértéseket nem követte el.62 
Véleménye szerint a feljelentés egy versenytársa támadása lehet. A versenytársak 
tönkretételére sajnos egyre sűrűbben alkalmazzák azt a tisztességtelen és olcsó módszert, hogy 
minden lehetséges hatóságnál feljelenik „közérdekű” dolgokra hivatkozva. A vizsgálat eleve 
időt, pénzt és energiát von el a megtámadott cégtől, hiszen amíg ezt a levelet írja, nem tud a 
cégben dolgozni, egyszemélyes cég lévén pedig a teljes munka áll. Még nagyobb a hatás, ha 

                                                           
56 Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú melléklete 
57 Vj/8-2/2015. számú irat 
58 Vj/8-2/2015. számú irat 
59 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
60 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
61 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
62 Vj/8-11/2015. számú irat 
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valamilyen szabálytalanságot is találnak a megtámadott cégnél, és nincs olyan cég, ahol ne 
lehetne valamit találni.63 

A fentiekre tekintettel a LEDLAND kéri, hogy a GVH ne marasztalja el és ne szabjon ki 
pénzbírságot, mert az a 24 éve működő családi vállalkozás végét jelentené, hiszen nincs 
tartaléka, amiből azt kifizethetné.64 

Az eljárás alá vont nyilatkozatai a versenytanácsi szakban 
68. Az eljáró versenytanács 2015. október 13-én adta ki előzetes álláspontját a jelen 

versenyfelügyeleti eljárásban Vj/8-24/2014. számon. Az eljárás alá vont 2015. november 9-én 
érkezett kérelmében kérte az észrevételezési határidő meghosszabbítását. Kérelmében előadta, 
hogy az előzetes álláspont 2015. október 28-án érkezett meg, két munkanap nem volt elegendő 
a 94 oldalas dokumentum megismerésére és szakértőkkel való időpont egyeztetésre. 

69. Mivel az eljárás alá vont a kérelmében nem jelölte meg, hogy hány napos hosszabbítást kér és 
pontosan miért, illetve érdemi indokolást sem adott elő, valamint nem nyilatkozott arról sem, 
hogy kéri-e tárgyalás tartását, az előadó versenytanácstag telefonon megkereste (Vj/8-28/2014. 
számú feljegyzés) az eljárás alá vont vállalkozás ügyvezetőjét, majd egyik tulajdonosát a 
kérelem – írásbeli – pontosítása érdekében. 

70. Az eljárás alá vont 2015. november 9-én e-mail-ben megküldött kiegészített kérelmében 
előadta, hogy 30 nappal későbbi időpontra kéri áthelyezni a 2015. november 5-i határnapot. 
Előadta, hogy székhelyén nem tudja folyamatosan biztosítani a napi posta átvételét, a 
legközelebbi postahivatal pedig Őriszentpéteren van. 

71. Az eljárás alá vont továbbá úgy nyilatkozott, hogy tárgyalás tartását is kéri, de annak napját is 
30 nappal elhalasztva, mert ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy szakértőktől időpontot 
kapjon a megbeszélésékre. Indokolásként továbbá előadta, hogy álláspontja szerint ha a GVH 
több mint nyolc hónap alatt készítette el a 94 oldalas anyagát, akkor az eljárás alá vontnak is 
jár még egy hónap annak a megismerésére és a szakértőkkel való konzultációra. 

72. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont előadása, illetve egyéb körülmények alapján csak 
részben adott helyt az eljárás alá vont kérelmének, a 30 napos hosszabbítás helyett 12 nappal 
hosszabbította meg az észrevételezési határidőt, illetve 9 nappal halasztotta el a tárgyalást. 

73. Az eljárás alá vont Vj/8-33/2015. számú észrevételében az alábbiakat adta elő. 

74. Álláspontja szerint az OÉTI szakvélemény nem a kolloidok palackjain feltűntetett (naponta 
2x1 teáskanál) mennyiségre vonatkoznak, hanem annak tízezerszeresére: ezzel a csúsztatással, 
hazugsággal bármelyik gyógyszer, étrend-kiegészítő, vitamin vagy élelmiszer betiltható 
lehetne, hiszen bármelyikből az ajánlott napi adag tízezerszeresét elfogyasztva 
egészségkárosodás következhet be. 

75. Az eljárás alá vont csatolta a Wikipédián elérhető65 meghatározást is, miszerint:  „az argyria a 
bőr és nyálkahártya maradandó, kóros, kékes-szürkés színű elszíneződése melyet az 
ezüstkomponensek fogyasztása okozhat. Az argyriában szenvedő betegek bőrének és 
nyálkahártyájának színe emlékeztet a cianózis okozta tünetekre. A kutatások szerint 1-4 gramm 
ezüst több heti fogyasztása okozhat argyriát.” 

76. Az eljárás alá vont előadta, hogy az argyria betetegség kizárólag az ezüstkolloidhoz 
kapcsolható, hiszen a bőrben felhalmozódott ezüst váltja ki a betegséget. Az ezüstkolloid 
palackján feltűntetett (naponta 2x1 teáskanál) mennyiségben kb. 0,1 milligramm ezüst van, a 

                                                           
63 Vj/8-11/2015. számú irat 
64 Vj/8-2/2015. számú irat és Vj/8-11/2015. számú irat 
65 https://hu.wikipedia.org/wiki/Argyria 
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kutatások szerint pedig napi 1-4 gramm ezüst több héten át tartó fogyasztása válthat ki 
argyriát. 

77. Az eljárás alá vont csatolta továbbá az általa forgalmazott ezüstkolloidhoz hasonló három 
(másik gyártó által készített, nem ismert termékkategóriába tartozó) termék dokuemtumait. 

78. Az eljárás alá vont kérte, hogy az eljáró versenytanács állapítsa meg, hogy az arany-, ezüst- és 
rézkolloid az ajánlott mennyiséget fogyasztva nem jelent közegészségügyi kockázatot. 

79. Kiemelte azt is, hogy internetes keresőszavas keresés alapján aranykolloidot 4010, 
ezüstkolloidot 5120, rézkolloidot 892 helyen lehet venni Magyarországon. 

80. Az eljárás alá vont továbbá az alábbi öt pontba szedve tett bizonyítási indítványt: 

1) az eljáró versenytanács tárgyaláson hallgassa meg dr. S. I.-t, az ÁNTSZ Észak-
magyarországi Regionális intézetének munkatársát, akitől azt eljárás alá vont azt kérdezné 
meg, hogy a 20PPM töménységű arany-, ezüst- vagy rézkolloid napi 2x1 kávéskanál 
mennyiségben fogyasztva okozhat-e argyriát, jelenthet-e közegészségügyi kockázatot; 

2) a fenti kérdésben az eljáró versenytanács hallgassa meg Dr. M. M.-t, az ÁNTSZ Országos 
Epidemiológiai Központ osztályvezetőjét is, 

3) mivel az eljárás alá vont sérelmezi, hogy a csatolt e-mailt az eljáró versenytanács nem 
fogadja el bizonyítékként a vizsgált állítások alátámasztására, illetve nem tekinti 
bizonyítottnak a vizsgálatok elvégzését, indítványozza, hogy az eljáró versenytanács 
tárgyaláson hallgassa meg A. H. urat, az Európai Független Minőségellenőrző Team 
quality manager-ét, 

4) mivel az eljárás alá vont kifogásolta az MLM rendszerrel kapcsolatban tett 
megállapításokat is, azon Fttv.-beli rendelkezés kapcsán, hogy tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatot folytat az az MLM vállalkozás, ha a tagnak adott juttatás 
elsősorban más fogyasztók rendszerbe történő beléptetéséből és kevésbé az áruk 
értékesítéséből vagy fogyasztásából származik, az eljárás alá vont indítványozta, hogy az 
eljáró versenytanács tárgyaláson hallgassa meg G. P.-t, az Amway Hungária Marketing 
Kft. ügyvezető igazgatóját, akitől az eljárás alá vont azt kérdezné, hogy – mivel a két 
vállalkozás jutalékrendszere nagyon hasonló – miért nem vonatkozik a GVH állítása a 
megkérdezett személy cégére is, 

5) az előző kérdésben az eljáró versenytanács hallgassa meg Ifj. G. L.-t, a Flavon Group Kft. 
hálózatfejlesztési igazgatóját is. 

81. Az eljárás alá vont hangsúlyozta, hogy a PentaMax teljesen szabályos és törvényes MLM 
hálózat. Nem valós az a megállapítás, hogy a tagok jövedelme elsősorban a fogyasztók 
rendszerbe történő beléptetéséből és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából 
származik. A tag az általa behozott tag szponzorává válik. Ez egyértelműen kiderül a korábban 
csatolt és az előzetes álláspontban is megtalálható dokumentumokból. Az áruértékesítési 
tevékenységnek része az ügyfélszolgálati tevékenység és a marketing tevékenység is, ezen 
tevékenységek nagy részét a tagok végzik szponzorációs munkájuk részeként. Joggal állítható 
tehát, hogy a tagok jövedelme elsősorban az áruk értékesítéséből és fogyasztásból származik. 

82. Az eljárás alá vont megjegyezte, hogy lehet „otthon ülve” pénzt keresni, de ez nem a 
semmittevést jelenti, mert közben telefonálni és levelezni kell nagyon sokat. 

83. Az eljárás alá vont kérte a bírság mellőzését, tekintettel arra, hogy a kis- és 
középvállalkozások kategóriájába tartozik, és kis- és középvállalkozások esetében hatóság 
(kivétel az adó- és vámhatóság) első esetben csak figyelmeztetést alkalmazhat, nem szabhat ki 
pénzbírságot. 
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84. Ha mégis bírságot szabna ki az eljáró versenytanács, vegye figyelembe azt, hogy az eljárás alá 
vont az elmúlt öt év alatt összesen 470 ezer Ft nyereséget termelt (az adat a nyilvános éves 
beszámolókból ellenőrizhető), a kétmilliós bírság aránytalanul nagy és a további működést 
lehetetlenné teszi. Az eljárás alá vont (indokolás, illetve dokumentáció csatolása nélkül) kérte 
részletfizetési kedvezmény alkalmazását. 

85. Az eljárás alá vont hivatkozott az Alaptörvényben biztosított véleménynyilvánítás 
szabadságára. Az eljárás alá vont szerint a GVH sem korlátozhatja a szólásszabadságot: nem 
tilthatja meg, hogy a tagja leírják a kolloidokkal kapcsolatos tapasztalataikat és nem büntetheti 
meg a LEDLAND-ot azért, mert nem hajlandó a tagjait alkotmányos joguk gyakorlásában 
korlátozni. Álláspontja szerint nem helyes tehát megtiltani vagy korlátozni a Pentamax 
webhelyén működő fórumot vagy az index.hu fórumain leírt tapasztalatok miatt bárkit 
büntetni, mert ezzel a hatóság megsérti az Alaptörvényt, a szólásszabadságot. 

86. A versenyfelügyeleti eljárásban – módosított határnapra – tűzött tárgyalás előtti napon, 2015. 
november 18-án az eljárás alá vont e-mailben jelezte, hogy a tárgyaláson nem tud részt venni, 
ezért írásban küldi el azt, amit a tárgyaláson adott volna elő.66 Az eljárás alá vont levele Vj/8-
37/2015. számon 2015. november 23-án érkezett a GVH-hoz. 

87. Az eljárás alá vont több személynek címzett, segítség-kérő levelében67 az alábbiakat emelte ki 
(a korábbi észrevételében előadottakon túl): 

- a GVH részéről agresszív támadás érte az eljárás alá vont vállalkozást, 

- a hivatal álláspontja hazug, gonosz csúsztatásokkal teli, célja az eljárás alá vont 
megsemmisítése, ami mögött korrupció sejthető, az érintetteknek anyagi előnye 
származhat belőle, 

- a hatóság úgy akarja megtiltani az eljárás alá vont számára az arany-, ezüst- és rézkolloid 
forgalmazását, mert az szerinte egészségügyi kockázatot jelent, hogy közben 
Magyarországon is több száz helyen (közöttük gyógyszertárakban is) kaphatóak a 
kolloidok, 

- a GVH egy szakvélemény alapján nyilvánította az eljárás alá vont  kolloidjait betegséget 
okozónak és közegészségügyi kockázatot jelentőnek, de a szakvélemény az eljárás alá vont 
által ajánlott napi adag tízezerszeresét vette alapul, 

- olyan MLM értékesítési rendszert akar a GVH megtiltani, amilyet Magyarországon több 
tucat más vállalkozás is üzemeltet, 

- a GVH meg akarja tiltani, hogy terméktapasztalatok, vélemények leírásához fórumot 
tartson fenn, sőt büntetéssel fenyeget azért is, ha az index.hu fórumaiban írnak fogyasztók 
az eljárás alá vont termékeiről, miközben szinte minden gyártó és értékesítő vállalkozás 
honlapján megtalálhatóak a vevői vélemények, 

- az eljárás alá vontat az eljáró versenytanács olyan mértékű bírsággal akarja sújtani, amely 
további működését ellehetetleníti, pedig a bírság-kedvezmény mint kis- és 
középvállalkozásnak az eljárás alá vontnak is járna: a hatóság első esetben csak 
figyelmeztetést alkalmazhatna, 

- a LEDLAND Kft. 24 éve működik és befizeti az adót, amelyből a GVH alkalmazottait is 
fizetik, 

- az eljárás alá vont kéri az illetékeseket,68 hogy vizsgálják ki a korrupció és a 
szólásszabadság korlátozásának a lehetőségét és tegyék meg a megfelelő lépéseket. 

                                                           
66 Vj/8-35/2015. számú irat 
67 Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy a versenyfelügyeleti eljárásokhoz és általában a közigazgatási 
eljárásokhoz méltatlan megjegyzéseket csak sommásan ismerteti, csak szükségszerint idézve azokat. 

http://index.hu/
http://index.hu/
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VI. 
Jogszabályi háttér 

Az Fttv. releváns rendelkezései 
88. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében ez a törvény állapítja meg az áruhoz 

kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a 
fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelményeket, 
és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait. Ugyanezen jogszabályhely (2) 
bekezdése szerint e törvény arra a kereskedelmi gyakorlatra terjed ki, amely Magyarország 
területén valósul meg, továbbá arra is, amely Magyarország területén bárkit fogyasztóként 
érint. 

89. Az Fttv. 1. §-a (4) bekezdésének c) pontja szerint külön törvény vagy az annak 
végrehajtására kiadott jogszabály a fogyasztók tájékoztatására vonatkozóan az e törvényben 
foglalt szabályokon túl részletesebb, illetve szigorúbb szabályokat írhat elő az áru 
egészségügyi vonatkozásaival vagy biztonságosságával összefüggő követelmények 
érvényesítése céljából, 

90. Az Fttv. 2. §-ának 

a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső 
célok érdekében eljáró természetes személy, 

c) pontja rögzíti, hogy a törvény alkalmazásában áru minden birtokba vehető forgalomképes 
ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára 
hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az ingatlan, a szolgáltatás, 
továbbá a vagyoni értékű jog, 

d) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás 
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, 
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, 
tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi 
kommunikációja, 

e) pontja alapján kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy 
gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, 
függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől, 

h) pontja alapján az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, 
illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e 
valamely jogát az áruval kapcsolatban. 

91. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat. A (2) bekezdés szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, a) amelynek 
alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható 
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően 
elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és b) 
amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges 
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, 
illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés 
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a 
fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. A (3) bekezdés kimondja, hogy a (2) 

                                                                                                                                                                                              
68 Az eljáró versenytanács ebben a kérdésben előzetesen megjegyzi, hogy az illetékeseket az eljárás alá vont nem 
jelölte meg. 
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bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely 
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). 

92. Az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdése értelmében megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, 
amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének 
valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, 
hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és 
ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem 
hozott volna meg, vagy erre alkalmas:  

b) az áru lényeges jellemzői, így különösen 

bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy 

bk) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye. 

93. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése rögzíti, hogy az Fttv. mellékletében meghatározott 
kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek.  

94. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése és mellékletének 9. pontja értelmében tisztességtelen annak 
valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése - akár önmagában az árunak a 
kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható. 

95. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése és mellékletének 14. pontja értelmében tisztességtelen 
piramis-elvre épülő olyan eladásösztönző rendszer létrehozása, működtetése vagy 
támogatása, ahol a fogyasztó azzal a lehetőséggel számol, hogy - elsősorban további 
fogyasztóknak a rendszerbe való beléptetéséből, és kevésbé az áruk értékesítéséből vagy 
fogyasztásából eredően - valamilyen juttatásban részesülhet. 

96. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése és mellékletének 17. pontja értelmében tisztességtelen 
annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet 
működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 

97. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése és mellékletének 20. pontja értelmében tisztességtelen az 
áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelzőkkel való leírása, ha a 
fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, 
illetve fuvarozásával összefüggő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell. 

98. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az 
olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott 
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az 
adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ha a 
kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott csoport 
tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni. Ugyanezen jogszabályhely 
(2) bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott 
gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, 
szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen 
azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat 
megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira 
általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni. 

99. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal 
érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.  

100. A Fttv. 14. §-a kimondja, hogy a vállalkozás - az eljáró hatóság felhívására - a kereskedelmi 
gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz 
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eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a 
valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell. 

Az Éltv., az 1924/2006/EK rendelet és a 432/2012/EU rendelet releváns rendelkezései 
101. Az Éltv. mellékletének 10. pontja értelmében élelmiszer az élelmiszerjog általános elveiről 

és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 2. cikke szerinti fogalom. Ezen fogalom 
szerint az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan 
anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet 
várhatóan emberek fogyasztanak el.  

102. Az Éltv. – 2015. május 4-ig hatályos – 10. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerint az 
élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési módszer, továbbá az élelmiszerek megjelenítése 
(formája vagy alakja, csomagolása, bemutatásának módja, kellékei) nem tévesztheti meg a 
végső fogyasztót azáltal, hogy az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot tulajdonít, 
amelyekkel az valójában nem rendelkezik. 

103. Az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdése értelmében az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési 
módszer - ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően 
nem rendelkezik - nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására 
vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok 
meglétének benyomását. 

104. Az Éltv. 10. §-ának (4) bekezdése szerint a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell az élelmiszerekre vonatkozó reklámra. 

105. Az Éltv. 77. §-a (2) bekezdésének i) pontja rögzíti, hogy az Éltv. – a végrehajtására kiadott 
jogszabályokkal együtt – egyebek között az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.  

106. Az Európai Parlament és a Tanácsnak élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000/13/EK irányelve 
2. cikkének (1) bekezdése és ugyanezen cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
élelmiszer reklámjai 

a) nem lehetnek alkalmasak arra, hogy a vásárlót megtévesszék, különösen 

i. az élelmiszer jellemzői, és különösen annak természete, azonosítása, 
tulajdonságai, összetétele, mennyisége, tartóssága, származása vagy eredete, 
gyártásának vagy előállításának módja tekintetében, 

ii. az élelmiszer olyan hatással vagy tulajdonsággal való felruházása révén, amellyel 
az nem rendelkezik; 

iii. annak sugallása révén, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik, 
holott minden hasonló élelmiszer rendelkezik ilyen jellemzőkkel, 

b) a speciális élelmezési célokra szánt természetes ásványvizekre és élelmiszerekre 
vonatkozó közösségi rendelkezésekre figyelemmel nem ruházhatnak fel élelmiszereket 
emberi betegségek megelőzésének, kezelésének vagy gyógyításának tulajdonságával, és 
ilyen tulajdonságokra nem is hivatkozhatnak. 

107. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló 1924/2006/EK rendelet preambulumának (3) és (4) pontja értelmében  
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- az általános jelölési előírásokat az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és 
reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 
20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv tartalmazza, 

- a 1924/2006/EK rendeletet kell alkalmazni minden kereskedelmi kommunikációban 
szereplő tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításra, ideértve többek 
között az élelmiszerek általános reklámozását is. 

108. Az állítások tudományos alátámasztása kapcsán az 1924/2006/EK rendelet 6. cikke rögzíti, 
hogy 

(1) a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott 
tudományos bizonyítékokra kell alapozni, és azokkal kell alátámasztani, 

(2) a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítást alkalmazó élelmiszeripari 
vállalkozónak az állítás alkalmazását igazolnia kell, 

(3) a tagállamok illetékes hatóságai kérhetik, hogy az élelmiszeripari vállalkozó vagy a 
terméket forgalomba hozó személy mutassa be a rendeletnek való megfelelést igazoló 
valamennyi vonatkozó tényezőt és adatot. 

109. Az 1924/2006/EK rendelet [annak 1. cikkének (2) bekezdése értelmében] alkalmazandó a 
kereskedelmi kommunikációban – a végső fogyasztónak ilyen formában szolgáltatott 
élelmiszerek címkézésén, megjelenítésén, vagy reklámjában – szereplő, tápanyag-
összetételre és egészségre vonatkozó állítások tekintetében. A rendelet preambulumának (4) 
pontja értelmében a rendeletet kell alkalmazni minden kereskedelmi kommunikációban 
szereplő tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításra, ideértve többek között az 
élelmiszerek általános reklámozását is. 

110. Az 1924/2006/EK rendelet I. fejezete 2. cikke (fogalom-meghatározások) (2) bekezdésének 
5. pontja értelmében „egészségre vonatkozó állítás” bármely olyan állítás, amely kijelenti, 
sugallja vagy sejteti, hogy az adott élelmiszer, élelmiszercsoport vagy annak valamely 
alkotóeleme és az egészség között összefüggés van. 

111. Az 1924/2006/EK rendelet IV. fejezete 10. cikkének (1) bekezdésében rögzített főszabály 
szerint tilos az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása. 

112. A kivételek rendeletben rögzített konjunktív feltételei, hogy 

- azok a II. fejezetben foglalt általános követelményeknek megfeleljenek, 

- a IV. fejezetben foglalt különös követelményeknek megfeleljenek, 

- azokat a rendelettel összhangban engedélyezzék, 

- azok a 13. és 14. cikkben meghatározott engedélyezett állítások listáján szerepeljenek, 

- figyelemmel a 28. cikk (5) és (6) bekezdésében leírt kitételekre is. 

113. Az 1924/2006/EK rendelet II. fejezete 5. cikk (1) bekezdése ismerteti azokat az általános 
követelményeket, amelyek teljesülése esetén a tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állítások alkalmazása megengedett.  

a) általánosan elfogadott tudományos bizonyítékok igazolják, hogy az állítás tárgyát képező 
tápanyag vagy egyéb anyag jelenléte, hiánya vagy csökkentett mennyisége az élelmiszerben 
vagy élelmiszercsoportban bizonyítottan kedvező táplálkozási vagy élettani hatással bír; 

b) azt a tápanyagot vagy egyéb anyagot, amelyre az állítás vonatkozik: 

i. a késztermék a közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint jelentős 
mennyiségben tartalmazza, vagy – ilyen szabályozás hiányában – olyan mennyiségben 
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tartalmazza, amely az állítás szerint általánosan elfogadott tudományos 
bizonyítékokkal igazolt táplálkozási vagy élettani hatást eredményezi; vagy 

ii. a termék nem tartalmazza, vagy olyan, csökkentett mennyiségben tartalmazza, 
amely az állítás szerint általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokkal igazolt 
táplálkozási vagy élettani hatást eredményezi; 

c) adott esetben az állításban szereplő tápanyag vagy egyéb anyag a szervezet számára 
hasznosítható formában van jelen; 

d) a termékből ésszerűen várhatóan elfogyasztandó mennyiség az állításban szereplő 
tápanyagból vagy egyéb anyagból a közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint 
jelentős mennyiséget tartalmaz, vagy - ilyen szabályozás hiányában - olyan mennyiséget 
tartalmaz, amely az állítás szerint általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokkal 
igazolt táplálkozási vagy élettani hatást eredményezi; 

e) esettől függően a III., illetve IV. fejezetben meghatározott különös feltételek teljesülnek. 

114. Az 1924/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint az egészségre vonatkozó 
olyan állítások, amelyek az alábbiak leírását vagy említését tartalmazzák: 

a) a tápanyag vagy egyéb anyag szerepe a növekedésben, fejlődésben és a szervezet 
működésében; vagy 

b) pszichés állapot és magatartás; vagy 

c) a 96/8/EK irányelv sérelme nélkül, a fogyás vagy testtömegkontroll, illetve az 
éhségérzet csökkentése vagy a jóllakottság érzésének növelése, vagy az étrendből 
hasznosítható energiamennyiség csökkentése, 

és amelyeket feltüntetnek a (3) bekezdésben meghatározott listán, a 15-19. cikkben 
megállapított eljárások lefolytatása nélkül is alkalmazhatók, amennyiben: 

i. általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokon alapulnak; és 

ii. az átlagos fogyasztó számára jól érthetőek. 

115. Az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdés a) pontja szerint, a 2000/13/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérve, a betegségek kockázatának 
csökkentésével kapcsolatos állításokat lehet alkalmazni, ha engedélyezték felvételüket az 
ilyen megengedett állításokat és az állítások alkalmazásának szükséges feltételeit tartalmazó 
közösségi listába, az e rendelet 15., 16., 17. és 19. cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően. 

116. Az 1924/2006/EK rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerint az e rendeletben megállapított 
általános követelményeken és az (1) bekezdésben foglalt különös követelményeken 
túlmenően, a betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás alkalmazása 
esetén a címkén, vagy - címkézés hiányában - a megjelenítésen vagy a reklámban közölni 
kell, hogy az állításban szereplő betegségnek több kockázati tényezője is van, és a kockázati 
tényezők egyikének megváltoztatása kedvező hatást eredményezhet, vagy nem 
eredményezhet. 

117. Az 1924/2006/EK rendelet 28. cikkének (5) bekezdése szerint a 13. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában említett, egészségre vonatkozó állításokat - a 24. cikkben említett 
védintézkedések elfogadásának sérelme nélkül - e rendelet hatálybalépése időpontjától a 13. 
cikk (3) bekezdésében említett lista elfogadásáig lehet alkalmazni az élelmiszeripari 
vállalkozók saját felelőssége mellett, feltéve, hogy az állítások megfelelnek e rendeletnek és 
a rájuk vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezéseknek 
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118. A 2012. december 14-től alkalmazandó 432/2012/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdése 
értelmében az élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítások 1924/2006/EK 
rendelet 13. cikkének (3) bekezdésében említett listáját az 432/2012/EU rendelet melléklete 
tartalmazza. Az 1. cikk (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdésben említett, egészségre 
vonatkozó állítások a mellékletben megállapított feltételekkel alkalmazhatók élelmiszerekre.  

A Tpvt. releváns rendelkezései 
119. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének 

megállapítására irányuló eljárásra az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel a GVH eljárása 
tekintetében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

120. A Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában 
megállapíthatja a jogsértés tényét, az g) pont alapján megtilthatja a jogsértő magatartás 
további folytatását, az i) pont alapján elrendelheti a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban 
helyreigazító nyilatkozat közzétételét, illetve a k) pont szerint bírságot szabhat ki. 

121. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében bírságot 
szabhat ki azzal szemben, aki a GVH hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg. 
Az (1b) bekezdés értelmében a bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve azon - a 
határozatban azonosított - vállalkozáscsoport a határozat meghozatalát megelőző üzleti 
évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a 
tagja. A vállalkozások társulásával szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a 
tagvállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. 

122. A Tpvt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében a bírság legmagasabb összegének 
meghatározásakor a nettó árbevételt a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre 
vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni. 
Ha a vállalkozás működési ideje az adott évben egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre 
kell vetíteni. Ha a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről 
nem áll rendelkezésre hiteles adat, az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az 
irányadó. Beszámolóval nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás 
megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a 
vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács felhívására közölt, a számvitelről szóló törvénynek a 
közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával 
mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni. A nettó árbevétel 
számítására egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 24. § (3) bekezdését és a 27. § (7) 
bekezdését. 

123. A Tpvt. 78. §-ának (3) bekezdése szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - 
így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért 
előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő 
együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára - 
tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny 
veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége 
alapozhatja meg. 

A Ket. releváns rendelkezései 
124. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – a Tpvt. eltérő 

rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni az ott meghatározott kivételekkel. 
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125. A Ket. 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a versenyfelügyeleti 
eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat 
nem állapít meg. 

126. A Ket. 31. §-ának (1) bekezdés e) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az 
eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. 

127. A Ket. 31. §-ának (1) bekezdés i) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha 
hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt 
tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. 

 

VII. 
Jogi értékelés 

Hatáskör és illetékesség 
128. Az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdése alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmának megsértése miatt a GVH jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny 
érdemi befolyásolására alkalmas. 

129. Az Fttv. 11. §-ának (2) bekezdése alapján a gazdasági verseny érdemi érintettsége minden 
egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, ha 

a) a kereskedelmi gyakorlat országos médiaszolgáltatást végző médiaszolgáltatón 
keresztül valósul meg, 

b) a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három 
megyében terjesztett napilap útján valósul meg, 

c) a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi 
gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy 

d) az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat 
legalább három megyében megszervezésre kerül. 

130. Az eljáró versenytanács megállapította, hogy az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdése és 11. §-a (2) 
bekezdésének c) pontja alapján  jelen ügyben  a gazdasági verseny érdemi érintettsége 
minden egyéb körülményre tekintet nélkül fennáll, így a GVH hatásköre is, mivel a 
PentaMax MLM rendszer, az azon keresztül forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és 
rézkolloid és a PentaMax C-vitamin Bomba termékek népszerűsítésére szolgáló 
kereskedelmi gyakorlat az elektronikus úton kiküldött hírlevelek révén a fogyasztók 
közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három 
megye fogyasztói felé irányult. 

131. Az Fttv. 17. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv.-ben meghatározott hatóság jár el az e 
törvény szerinti eljárásban akkor is, ha külön törvény vagy kormányrendelet, illetve az 
annak végrehajtására kiadott jogszabály vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusa fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezésének 
megsértése tekintetében külön törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik. Az ilyen 
eljárásban az eljáró hatóság vizsgálja mind az e törvény, mind pedig a külön törvény vagy 
kormányrendelet, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály, illetve az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra 
vonatkozó rendelkezéseinek megsértését. 

132. Az Éltv. korábban hatályban volt 25. §-ának (3) bekezdése, illetve 2015. június 19-től 
hatályos 76/A. §-a értelmében Éltv. 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezésekbe 
ütköző magatartás esetén az eljárás lefolytatására az Fttv.-ben meghatározott hatóság 
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jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó az Fttv. 
alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. 

133. Ez az előzőekben kifejtettek szerint már megállapításra került, így a GVH hatásköre a jelen 
versenyfelügyeleti eljárásban az Éltv. vonatkozásában is fennáll. 

134. A GVH illetékessége a Tpvt. 46. §-a alapján az ország egész területére kiterjed. 

Az eljárás tárgya 
135. A jelen eljárás tárgya  

- a PentaMax MLM rendszeren keresztül forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid 
termékekkel kapcsolatban alkalmazott, azok gyógyhatására, egészségre gyakorolt hatására, 
jogszerű forgalmazására, valamint a tesztelésére, ellenőrzöttségére vonatkozó állítások 
megítélése; 

- a PentaMax MLM rendszeren keresztül forgalmazott PentaMax C-vitamin bomba 
elnevezésű termékkel kapcsolatban alkalmazott, annak gyógyhatására, egészségre 
gyakorolt hatására, valamint jogszerű forgalmazására vonatkozó állítások megítélése; 

- annak megítélése, hogy a PentaMax MLM rendszer piramis-elvre épülő eladásösztönző 
rendszer-e; 

- annak megítélése, hogy valótan-e az az állítás, hogy a PentaMax MLM rendszerben 
ingyenes a belépés és a klubtagság. 

136. Az eljáró versenytanács aláhúzza, hogy kizárólag az eljárást megindító végzésben és az azt 
kiterjesztő végzésben meghatározott körben értékelte a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot, 
ugyanakkor a kereskedelmi gyakorlat értékelése során csak a 2008. szeptember 1-től 
megvalósuló kereskedelmi gyakorlatot vette figyelembe, tekintettel egyrészt a 29. pontban 
írtakra, másrészt arra, hogy mind az Éltv., mind az Fttv. ezen a napon lépett hatályba. 

137. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált élelmiszerek gyógyhatására és egészségre 
vonatkozó kedvező hatásával kapcsolatos állítások értékelését az eljáró versenytanács 2015. 
május 4-ig tanúsított magatartással kapcsolatban végzi el, mivel az Éltv. 10. §-ában szereplő 
anyagi jogi rendelkezés 2015. május 5-ével megváltozott és a GVH versenyfelügyeleti 
eljárása és a bizonyítási eljárás a 2015. május 4-ig hatályos anyagi jog alapján került 
lefolytatásra. 

138. Az eljáró versenytanács ismét emlékeztet arra, hogy az értékelés során a platina-, arany-, 
ezüst- és rézkolloid termékeket és a PentaMax C-vitamin bombát általános közfogyasztásra 
készült élelmiszerként kezeli annak okán, hogy az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 2. cikke szerint „élelmiszer” minden olyan 
feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagot vagy terméket jelent, amelyet 
emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. A vizsgált 
kereskedelmi kommunikáció alapján megállapítható, hogy az érintett termékeket emberi 
fogyasztásra szánták, ezért jelen versenyfelügyeleti eljárásban élelmiszernek; ezen belül is – 
egyéb, különleges táplálkozási célú élelmiszerkategóriában történő nyilvántartásba vétel 
hiányában – általános közfogyasztásra készült élelmiszernek minősülnek. 

A kereskedelmi gyakorlattal megcélzott, illetve elért fogyasztók és a számukra közvetített üzenet 
139. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett fogyasztói kör egyrészt a potenciális MLM 

tagok köre, másrészt azon személyek, akik egészségi állapotuk miatt érdeklődnek, 
érdeklődhetnek az eljárás alá vont termékei iránt. A két fogyasztói kör átfedése nem 
egyértelmű: lehetnek olyan fogyasztók, akik csak a kedvező kereseti lehetőség miatt 
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csatlakoztak a rendszerhez, de önmaguk számára nem vásárolnak, és lehetnek olyan 
személyek is, akiket csak a termékek vásárlása motivál.  

140. A jelen ügyben az érintett fogyasztók a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes 
személyek (az üzleti szabályzat értelmében csak ők regisztrálhatnak). Ezen fogyasztói körön 
belül azonban bárki lehet tag. 

141. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint jelen esetben a fogyasztói kör szempontjából 
különös jelentősége van annak is, hogy mi a vizsgált kereskedelmi gyakorlat üzenete. 
Ugyanis a vizsgált kereskedelmi kommunikációban megjelenő kiemelkedő jövedelmi 
lehetőséget ígérő üzenetekre azok a fogyasztók figyelnek fel, akik elégedetlenek jövedelmi 
helyzetükkel, esetleg munkanélküliek vagy nagyobb adósággal rendelkeznek, így 
érzékenyebbek, nyitottabbak a jelentős hasznot ígérő, akár irreálisnak tűnő lehetőségek iránt. 
Ezen fogyasztói kör azonban a pénzügyi kiszolgáltatottság, a tényleges extra-bevételi 
lehetőségek szűkössége miatt kiszolgáltatottnak tekinthető.  

142. A reklámállítások másik köre az eljárás alá vont a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid 
termékeket és a PentaMax C-vitamin bombát számos különböző betegség kezelésére és 
megelőzésére, valamint az ezzel járó tünetek enyhítéséhez ajánlja. 

143. A következetes versenytanácsi gyakorlat úgy tekinti a gyógyulásra vágyó fogyasztókat, mint 
akik egy átlagos fogyasztónál lényegesen többet hajlandóak megtenni a problémáik 
orvoslásáért, szenzitívebben reagálnak az egyes ígéretekre és ennek következtében 
sérülékenyebbek is, kiszolgáltatott helyzetben vannak. Éppen ezért a betegségeikkel 
kapcsolatos problémák enyhítését, kezelését vagy megelőzését ígérő készítmények 
kereskedelmi kommunikációja vonatkozásában hiszékenyebbek, kiszolgáltatottabbak. 

144. Ennél fogva ezen fogyasztók magatartásának értékelése kapcsán megállapítható, hogy az 
eljárás alá vont által tanúsított kereskedelmi gyakorlat olyan fogyasztói kör vonatkozásában 
valósult meg, amelynek tagjai az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru 
vonatkozásában különösen kiszolgáltatottak, így az érintett fogyasztók tekintetében az 
értékelést az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése alapján végezte el az eljáró versenytanács. 

Az ügyleti döntés 
145. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban elsődleges ügyleti döntés az, amikor a fogyasztó a 

hozzá eljutott tájékoztatások hatására dönt arról, hogy csatlakozik-e a PentaMax MLM 
rendszeréhez; másodlagosan pedig az, hogy mely termékeket vásárolja meg a tagság 
feltételéül szolgáló havi minimum-vásárlás teljesítése során. 

146. A kereskedelmi gyakorlat akkor megtévesztő, ha alkalmas a fogyasztó ügyleti döntésének 
befolyásolására. 

147. Kiemelendő (összhangban az Fttv. indokolásával), hogy az ügyleti döntés fogalma szélesebb 
terjedelmű a fogyasztó gazdasági döntéseinek polgári jog szerinti fogalmánál, a szerződési 
akarat kifejezésénél. Ügyleti döntésnek minősül a fogyasztó azon döntése, amikor azonosítja 
a szükségletét és valamely vállalkozást vagy valamely szolgáltatást választja szükséglete 
kielégítésére. 

148. Az eljáró versenytanács utal ebben a körben az Európai Bíróság egy előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem kapcsán 2013. december 19-én hozott ítéletére,69 melynek megállapítása 
szerint az ügyleti döntés fogalma alá tartozik nem csupán az arra vonatkozó döntés, hogy a 
fogyasztó megvásároljon-e vagy sem egy terméket, hanem „az ilyen döntéssel közvetlen 
kapcsolatot mutató döntésre is, például arra vonatkozólag, hogy a fogyasztó belépjen-e az 
üzletbe.”  

                                                           
69 Az Európai Bíróság ítélete a C-281/12. számú ügyben. 
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149.  A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy 
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga 
eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már 
e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet tisztességtelen 
módon. Nemcsak az olyan magatartás lehet jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a 
fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a 
folyamatra - ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már önmagában az a 
körülmény, hogy a tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó 
felveszi a kapcsolatot a vállalkozással, keresi annak termékét.  

150. A termékek gyógyhatására utaló, a jogszerű forgalmazás benyomását keltő és a PentaMax 
MLM rendszerbe való ingyenes belépésre és klubtagságra vonatkozó állítások esetében, 
továbbá a piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszer kérdésében a fogyasztók ügyleti 
döntéseinek befolyásolására való alkalmasságot a GVH-nak nem kell vizsgálnia.  

151. Ennek oka a jogszerű forgalmazás benyomását keltő és a PentaMax MLM rendszerbe való 
ingyenes belépésre és klubtagságra vonatkozó állítások esetében, továbbá a piramis-elvre 
épülő eladásösztönző rendszer esetében az, hogy azok alkalmazásának tilalmát az Fttv. 
melléklete, az ún. feketelista nevesíti (9., 14. és 20. pontok). Amennyiben egy adott 
magatartás szerepel a feketelistában, azaz a kereskedelmi gyakorlat megfelel az Fttv. 
mellékletében rögzített kritériumoknak, akkor a kereskedelmi gyakorlat minden további 
vizsgálat nélkül – a törvény 3. §-ának (4) bekezdése alapján – tisztességtelennek minősül.  

152. Az élelmiszerek reklámozásával kapcsolatosan – összhangban az Fttv. 1. §-a (4) 
bekezdésének c) pontjában foglaltakkal – az Éltv. 10. §-a az Fttv. rendelkezéseihez képest 
speciális előírásokat tartalmaz. Az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdése betegségek megelőzésére, 
gyógyítására és kezelésére vonatkozó (együtt: gyógyhatásra utaló) állítások esetében az 
élelmiszerek vonatkozásában az Fttv. mellékletének 17. pontjához képest szigorúbb 
előírásokat fogalmaz meg. Az Éltv. a valóságtartalmára tekintet nélkül tiltja gyógyhatás 
állítások megfogalmazását az élelmiszerek tekintetében, míg az Fttv. csak abban az esetben 
tiltja gyógyhatás állítások közzétételét, amennyiben azok valótlanok, így – a lex specialis 
derogat legi generali elve70 alapján – az Fttv. melléklete 17. pontjának megsértését e 
magatartás vonatkozásában nem szükséges vizsgálni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy az 
élelmiszerekre vonatkozó ágazati előírások ellenére alkalmazott gyógyhatásra utaló állítás 
szintén minden további vizsgálat nélkül tisztességtelennek minősül. 

Az eljárás alá vont felelőssége 
153. A jelen eljárásban érintett szolgáltatásból és termékekből az értékelt kereskedelmi 

kommunikációk megjelentetése érdekében eljáró eljárás alá vontnak árbevétele származott, 
így PentaMax rendszer népszerűsítése, a csatlakozás és a felhasználói aktivitás (így a 
termékvásárlás) ösztönzése nem vitathatóan közvetlen érdekében állt, így a vizsgált 
kereskedelmi gyakorlatokért az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdésére, az abban megjelenített 
érdek-elvre figyelemmel felelősséggel tartozik. 

154. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont észrevételével kapcsolatosan ehelyütt megjegyzi, 
hogy a www.index.hu honlapon közzétett tájékoztatásokért is azt a vállalkozást terheli 
versenyjogi felelősség, amelynek a reklámozott termék értékesítése révén – a bevétel okán – 
gazdasági érdeke fűződik a vizsgált kereskedelmi gyakorlathoz.  

 
 

                                                           
70 A speciális törvényi rendelkezés felülírja az általános rendelkezést. 

http://www.index.hu/
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A vizsgált kereskedelmi gyakorlat értékelése 
155. Az eljáró versenytanács mindenekelőtt leszögezi, hogy az egyes reklámállítások üzenetének 

vizsgálatakor azok összhatásából, fogyasztók általi lehetséges, logikus, ésszerű felhasználást 
követő és életszerű értelmezéséből szükséges kiindulni.71 A reklámok üzenetének 
értelmezése során a joggyakorlat nem a vállalkozások szándékát, hanem a lehetséges 
fogyasztói értelmezést értékeli. 

156. Az Fttv. alkalmazásának körében – figyelemmel az Fttv. 2. §-ának d) és e) pontjában 
foglaltakra – a vállalkozások kereskedelmi gyakorlata nem korlátozódik a reklámok 
közzétételére, a marketingtevékenységre, hanem az magában foglal minden, az áru 
fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével 
közvetlen kapcsolatban álló magatartást, s így minden olyan információközlést is, amely 
közvetlen összefüggésben van a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági 
tevékenységével. Mint azt a bírói gyakorlat is megerősíti, az Fttv. 2. §-ának d) pontjában 
felsoroltak egymással nem állnak konjunktív viszonyban, ezért azok bármelyike 
kereskedelmi gyakorlatnak minősül. 

157. Ekként irreleváns az, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem tekinti reklámnak a 
hírleveleit, a honlapját, illetve a tagok által adott tájékoztatásokat, és utóbbiakat a 
vállalkozástól független közlésnek titulálja. A honlapon közzétett, a termék használatával 
kapcsolatos kedvező tagi/fogyasztói tapasztalatokkal és az azokra alapított 
reklámállításokkal kapcsolatosan az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Vj/46/2009. számú versenyfelügyeleti eljárásban meghozott döntés elvi éllel mondta ki, 
hogy valamely személytől származó idézet, (szakmai) vélemény, felhasználói tapasztalat 
tájékoztatásban történő elhelyezése nem mentesít a versenyjogi felelősség alól. Az ilyen 
megoldással a reklámban vagy bármely más tájékoztatási anyagban szereplő közlések a 
vállalkozás tájékoztatásának (az ő gazdasági érdekeit szolgáló közlésnek) minősülnek.72 A 
fogyasztói tapasztalatoknak ugyanazon elvárásoknak kell megfelelniük, mint minden egyéb, 
a fogyasztók irányába közölt kommunikációnak, így azok közzétételekor a vállalkozásnak 
meg kell bizonyosodniuk arról is, hogy azok megfelelő bizonyítékkal alátámaszthatók. 
Önmagukban azonban nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív 
terméktapasztalatok és a betegektől származó vélemények.73 

A platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeknek tulajdonított gyógyhatás 
158. Az emberi szervezetre irányuló hatásokra utaló állítások eltérnek abból a szempontból, hogy 

azok a szervezet milyen állapotára vonatkoznak. Az egészség helyreállítását, az állapot 
javulását célzó tevékenység gyógyítás, az ilyen tartalommal ajánlott terméknek gyógyító 
hatású terméknek kell lennie. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása annak a terméknek 
van, amely kedvező hatást képes gyakorolni az életműködés zavartalanságára, az 
egészségre. Gyógyhatása annak a terméknek van, amely a betegséget megszünteti, az 

                                                           
71„A reklámozás jellegének megválasztásakor, valamint a népszerűsíteni kívánt termékre, szolgáltatásra vonatkozó 
információk közzétételekor meghatározó jelentőséggel bír a megjelenítés formája, a használt szlogen, a szövegbeli és 
képi tartalom, ezek elhelyezése, a használt betűnagyság és a tájékoztatás terjedelme. Ezen elemek alkalmazásakor - a 
reklámoknak - a Tpvt. III. fejezete szerinti rendelkezéseknek meg kell felelniük, mivel a versenyhatóság - mint ahogy 
azt a perbeli esetben is tette - a megtévesztésre alkalmasság szempontjából a közzétett információ fogyasztókra 
gyakorolt összhatását vizsgálja” (Lásd a Fővárosi Ítélőtábla Vj/68/2006. számú ügyben hozott 2.Kf. 27.309/2007/6. 
számú ítéletét.) 
72Lásd a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény III. fejezetével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (a továbbiakban: Elvi 
döntések) I.2.1. pontja 
 http://www.gvh.hu//data/cms1030603/VT_elvi_allasfoglalasok_fttv_2015_03_09.pdf 
73 Lásd Elvi döntések I.6.42. pontja 
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egészséget helyreállítja, azaz egészségessé tesz, de az is gyógyhatás állításnak minősül, ha 
egy állítás egy meghatározott, kifejezetten megjelenített betegség megelőzésének a 
lehetőségét mondja. Gyógyhatásnak minősül tehát a drasztikus, a normál egészségi 
állapothoz való visszatérést biztosító, egészség-helyreállító hatás.74 Az egészségre gyakorolt 
hatás-állítások azt sugallják a fogyasztónak, hogy a termék használata (fogyasztása) és az 
egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy a termék alkalmas betegségek, 
illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, konkrét 
betegségek megelőzésére. 

159. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak az aranykolloidnak tulajdonított 
gyógyhatásra (részben egymást erősítve, részben önmagukban): 

− Fő termékünk a különleges gyógyhatású ezüstkolloid és aranykolloid. 

− Ízületi gyulladás esetén hatásosan csillapítja a fájdalmat, csökkenti a duzzanatot, 
javítja az ízületek mozgását. 

− Fogyasztása során oldódik a depresszió a búskomorság, a levertség, a szorongás, a 
félelem, és javul a betegek általános közérzete. Ez az „euforizáló” nem csak lelki 
bajok esetén előnyös, hanem minden betegségben jótékony hatású, mert növeli a 
beteg gyógyulásba vetett hitét, fokozza életkedvét. 

− Hatásosnak bizonyult figyelemhiány és hiperaktivitás kezelésében. 

− Eredményesen használják alkohol-, nikotin-, koffein- és szénhidrátfüggőség 
csökkentésére. 

− Enyhíti az asztmatikus tüneteket. 

− Paracelsus (1493-1541) az orvosi vegytan, a jatrokémia megalapítója, több hatékony 
gyógyszert fejlesztett fémes ásványokból, többek között aranyból is. A fémsókat 
belsőleg szedette gyógyíthatatlannak tartott betegeivel, és nagy sikereket ért el 
velük a gyógyítás terén. 

− A középkori Európában rendkívül népszerűek voltak az aranybevonatos tabletták és az 
"arany víz". Az alkimisták aranyporból kevertek italt a végtagfájdalmak 
enyhítésére. Ez az artritisz egyik legkorábbi említése. Az arany artritiszt gyógyító 
erejéről szóló hírek századokon át terjedtek, és még ma is legfőképp az aranyat 
használják a kezelésére. 

− A világhírű német bakteriológus, Dr. Robert Koch felfedezte, hogy a TBC-t okozó 
baktérium arany jelenlétében nem életképes. 1905-ben orvosi Nobel-díjat kapott. 

− Az USA-ban már 1885 óta alkalmazták a kolloid aranyat az iszákosság kezelésére, 
mivel enyhíti az alkohol iránti vágyat, és még ma is használják az alkohol-, 
koffein- és szénhidrátfüggőség csökkentésére. Felismerték, hogy gyógyítja a szívet, 
javítja a vérkeringést. Hagyományosan használják bőrfekélyek, égések, bizonyos 
idegvégződés operációk kezelésére is. 

− Az 1900-as évek legelején gyakran ültettek a bőr alá aranylemezkéket a gyulladt 
ízületeknél, mint például a könyök, vagy a térd. Hatására a fájdalom enyhült, vagy 
teljesen megszűnt. Az ízületi gyulladások (reumatoid artritisz) kezelésére 1927 
óta folyamatosan használnak aranyat. 

                                                           
74 Főv. Ítélőtábla 2.Kf. 27.127/2004/12., Vj-103/2003. 
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− 1935 júliusában a Clinical, Medicine & Surgery című orvosi folyóirat megjelentette az 
"Aranykolloid a gyógyíthatatlan rákos esetekben" című cikket, amit Edward H. 
Ochsner, a chicagoi Augustana Hospital tanácsadó sebésze írt. Ebben ez olvasható: 
"Amikor már nincs remény a gyógyulásra, az aranykolloid segít 
meghosszabbítani az életet, és sokkal elviselhetőbbé teszi azt mind a beteg, mind 
pedig az őt gondozók számára, mivel a végső leromlást lassítja (általános fizikai 
legyengülés, alultápláltság, gyakran valamilyen krónikus betegséggel társulva), 
jelentősen csökkenti a fájdalmakat és a rossz közérzetet, továbbá - az esetek nagy 
többségében - az ópiumkészítmények iránti vágyat. 

− Dr. Guy E. Abraham és Peter B. Himmel 1997-ben írt tanulmányukban 
megállapították, hogy kolloid arannyal hatékonyan lehet kezelni a reumatoid 
artritiszt, és a fémes állapotú aranyrészecskéket tartalmazó aranykolloidnak 
nincsenek mellékhatásai, szemben az aranyvegyületekkel. 

− Az arany hatásos gyógyszer a krónikus, szisztémás kortikoszteroid-függő asztmás 
betegeknél is. Tartós kezelés során csökkentették a panaszokat, a bronchusok 
hiperreaktivitását, és alkalmazásukkor csökkenteni lehetett a glukokortikoid 
adagját. 

− 2002-ben ausztráliai és új-zélandi kutatók arany és ezüst felhasználásával olyan 
rákellenes gyógyszereket készítettek, amelyek egerek méhében a rákos sejteket 
hatékonyan pusztították el anélkül, hogy az egészséges sejteket is elpusztították 
volna! 

− A biokémikusok is használják az aranyat fehérjevegyületekben, hogy új életmentő 
gyógyszereket állítsanak elő. Egy, az AIDS kezelésére szolgáló új aranyvegyületet 
tesztelnek, mivel olyan képessége van, hogy gátolja a vírusok szaporodását a 
fertőzött sejtekben. 

− Néhányfajta rákbetegség kezelésében is alkalmazzák. Mikroszkópikus 
aranylemezkék injekciója segít feltartóztatni a prosztatarákot. Petefészekrákot is 
kezelnek kolloid arannyal, és az aranygőz-lézer megöli a rákos sejteket, de az 
egészséges sejteket nem károsítja. 

− Amint a modern tudósok és orvosok felfedik mindazt, amit úgy tűnik, őseink mindig is 
tudtak, lassan, de biztosan újra felfedezzük az arany csodálatos gyógyító 
tulajdonságait. 

− Fiatalkori szívizomgyulladásom miatt mostanra kialakult egy elég kellemetlen 
ízületgyulladás mind a két kezemben. Két hónap óta hajnali 4 óra körül iszonyatos 
fájdalomra ébredek (ébredtem). Aki még ilyen fájdalmat nem érzett, nem is tudja 
igazán elképzelni milyen szenvedést okoz. Úgy vártam az arany- és ezüstkolloidot, 
mint a Messiást. Két napja fogyasztom, és nem fáj a kezem. Hihetetlenül boldog 
vagyok Ezt azért mondtam el, mert ilyen megváltásra nagyon sok idősödő ember 
vár. 

− Az arany kolloidról, szeretném megosztani tapasztalatomat. Tavaly rendeltem, egy 
üveggel, mert ajánlották pánik betegségemre. Mikor utána olvastam, hogy a 
gyermekeim is szedhetik, nekik is elkezdtem adni. A pánikom megszűnt, az 
agorafóbiámjavulásnak indult.  

− Nagymamám Alzheimer-kórban szenved már három éve. […] Az aranykolloidnak 
nincs ismert mellékhatása, ezért úgy gondoltam, nincs veszteni valóm, elkezdtem neki 
adni kétszer egy kávéskanállal. Az eredmény megdöbbentő volt, mert ennyire gyors 
hatásra még én sem számítottam. Két hét elteltével megismert engem, majd néhány 
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nap múlva a család többi tagját is elkezdte felismerni. Most két hónapja szedi az 
aranykolloidot és már visszatért a régi szenvedélyéhez: keresztrejtvényt fejt! 

− Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. 
[…] Sajnos a kórházban, a kivizsgáláskor kiderült, hogy nem cserélték el, a 
nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot állapítottak meg. Az interneten 
olvastam az aranykolloid és az ezüstkolloid együttes tumor-csökkentő hatásáról és úgy 
gondoltam, hogy még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. A PentaMax 
aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-egy evőkanállal vettem be reggel 
és este két héten keresztül. Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat eredményét. A 
daganat több centiméterről néhány milliméterre zsugorodott és a nyirokmirigyek 
is jelentősen zsugorodtak. Az orvosi jelentés is kifejezett javulásról szól. Nagyon 
boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid kúrát. Akár életem végéig 
is hajlandó vagyok szedni azokat az egészségem érdekében, hiszen semmilyen káros 
mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, például a térdfájásom is 
elmúlt. Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax aranykolloidot és 
ezüstkolloidot. 

− Az aranykolloid az agyműködést javító hatással rendelkezik, enyhíti a depressziót és 
a szorongást, a frusztrációt és az öngyilkosságra való hajlamot.  

− A 20. század közepén egy francia, Jacques Forestier aranyat használt orvosságként 
reumatikus ízületi gyulladás kezelésére. Azt hitte, hogy ez a betegség a tuberkulózis 
egyik fajtája, veszélyes kór, amit a legdrágább módszerekkel kell kezelni. Amerikában 
már 1895 óta alkalmazták az aranyat, mivel tudták, hogy a szívet gyógyítja és a 
vérkeringést javítja. Ismerték ízületi gyulladást enyhítő hatásait egyaránt. 1935 
júliusában a Clinical, Medicine & Surgery nevű orvosi folyóirat megjelentette az 
Aranykolloid a gyógyíthatatlan rákos esetekben című cikket, amit Edward H. 
Ochsner, a chicagói Augustana Hospital tanácsadó sebésze írt. Ebben a következőket 
olvashatjuk: Amikor már nincs remény, az aranykolloid segít meghosszabbítani az 
életet, és sokkal elviselhetőbbé teszi azt, mind a beteg, mind pedig az őt gondozók 
számára, mivel lerövidíti az általános fizikai legyengülés és alultápláltságot, 
jelentős mértékben csökkentve a fájdalmakat, illetve az esetek nagy többségében 
az ópiumkészítmények iránti vágyat. Az Aranykolloid az első helyre sorolt orvosság 
az elhízás ellen egy Materia Medica - Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 1965 - című 
bestsellerben (szerzők: Dr. Nilo Carioés és Dr. A Brinkmann).  Az aranykolloid a 
mirigyek és az idegrendszer hatékony megújítója is egyben, a korábban már említett 
agyműködésbeli képességeket fokozva. Az aranykolloidot alkalmazták 
alkoholizmus kezelésére is sikerrel, illetve az emésztési zavarokra is jótékonyan 
hat. Az aranykolloid nyugtató, pozitív hatással van az agyra és az érzelmekre. Kutatók 
az aranyat arra is használták már, hogy a szívre kiegyensúlyozó és harmonizáló 
hatással legyen, mivel a szívritmust kiegyensúlyozza, a vérkeringést javítja illetve 
megújítja a renyhén működő szerveket. A kutatók jelenleg is egy, az AIDS 
kezelésére szolgáló új aranyvegyületet tesztelnek, mivel olyan képessége van, 
hogy a vírusok szaporodását a fertőzött sejtekben képes meggátolni. 

− Kiterjedt és eredményes kutatások folynak az arany- és ezüstkolloid tumorellenes 
hatásáról az egész világon. 

− Nagyon régóta szenvedtem már az allergiától és ízületi fájdalmaim is voltak, 
amikor tudomást szereztem a fémkolloidokról. Elolvastam mindent amit csak találtam 
róla az Interneten, aztán elkezdtem használni az ezüst és arany kolloidokat, az 
eredmény meglepően gyorsan jelentkezett, szinte három hónap alatt az allergiás 
tüneteim megszűntek, nem viszketett a szemem, nem csepegett, nem dugult el az 
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orrom, ismét tudtam akadály nélkül lélegezni és ami még anyagilag is jelentős 
megkönnyebbülést hozott, nem kellett hetente 1000 Ft-ért orrcseppet venni. Az arany 
kolloid pedig rendbe hozta az ízületeimet, nincsenek fájdalmaim. A 
legtermészetesebb vírus, gomba és baktérium ellenes szerként nagyon széles körben 
használható.  

− Diagnosztizált és hivatalosan dokumentált vastagbélrákomat aranykolloiddal és 
ezüstkolloiddal gyógyítottam meg. […] Naponta kétszer negyed decilitert 
fogyasztottam mindkét kolloidból két hónapon keresztül és a diagnosztizált 
vastagbélrákom kemoterápia és műtét nélkül elmúlt. És most a részletek. Tizenegy 
hónappal ezelőtt enyhe hasmenésszerű tüneteim lettek, ilyet eddig még soha nem 
tapasztaltam. […] A vastagbél-tükrözés után néhány nappal érkezett meg az 
eredmény: rosszindulatú daganatom van, amit a szövettan is igazolt. Műtétet 
javasoltak és a műtét után kemoterápiát és sugarat. Mit lehet ilyenkor tenni? Egy kicsit 
se tetszett nekem a műtét és a többi kezelés, de élni akartam, ezért rábólintottam a 
dologra. Két hónappal későbbre kaptam időpontot a műtétre. Azt mondtam 
magamnak: van most két hónapom, hogy meggyógyítsam magam és elkezdtem 
kérdezősködni a környezetemben, hátha találok hozzám hasonló beteget, aki 
meggyógyította magát. Találtam! Az egyik munkatársam felesége méhnyakrákból 
gyógyult meg arany- és ezüstkolloid segítségével. Semmilyen negatív mellékhatása 
nincs a kolloidoknak - pozitív mellékhatása viszont számos akad - ezért nem sokat 
gondolkoztam a dolgon, azonnal elkezdtem a kúrát. Három hét elteltével kezdett 
enyhülni a hasmenésem, ez erős bizakodással töltött el. Az ötödik héten megszűnt a 
hasmenésem és egyre jobban reméltem, hogy a műtétet el fogom kerülni. A kúrát 
folytattam és folytatom azóta is. A műtét tervezett időpontjában bementem a kórházba 
és elvégeztek egy műtét előtti tükrözést. A vizsgálat feltűnően soká tartott, mint 
kiderült, nem találták az eltávolítandó daganatokat, a műtét elmaradt. És 
elmaradt a kemoterápia és sugarazás is. Azóta már két ellenőrző tükrözésen is 
voltam, de a daganatoknak nyoma sincs. Ez az én sikertörténetem. […] Mielőbbi és 
végleges gyógyulást kívánok! […] Ui.: Az orvosok utasításait mindenképpen tartsd 
be, de ne akard őket meggyőzni az arany- és ezüstkolloid hatásáról, mert a klinikai 
kísérletek még nem fejeződtek be, hivatalosan még nem gyógyszer. 

− Lányom allergiájára az ezüstöt, nekem az ízületi gyulladásomra az aranykolloidot 
próbáltuk ki. Lányomnak már fél üveg után enyhültek a panaszok és sokkal jobban 
aludt, sőt annyira, hogy a reggeli telefon ébresztést sem hallotta, nyugodtabb, 
türelmesebb volt.!! Nekem pár nap után nem dagadt be a kezem reggelre, nem 
zsibbadt. A térdem, amivel többször voltam orvosnál, nem fájt annyira,jobban 
betudtam hajlítani,nem sántikáltam […] Próbáljátok ki!!!!...megéri!!! 

− „Kolloidok - küzdelem a rák ellen, PentaMax, A daganatos betegségek elleni 
harcban új frontot nyit az arany- és ezüstkolloid” 

− Küzdelem az Alzheimer-kór ellen – Aranykolloid, PentaMax, Az Alzheimer-kór 
elleni harcban új frontot nyit az aranykolloid. 

160. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak az ezüstkolloidnak tulajdonított 
gyógyhatásra (részben egymást erősítve, részben önmagukban): 

− Fő termékünk a különleges gyógyhatású ezüstkolloid és aranykolloid. 

− Kiterjedt és eredményes kutatások folynak az arany- és ezüstkolloid tumorellenes 
hatásáról az egész világon. 
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− Orvostudományilag bizonyított, hogy az ilyen kolloid szemcseméretű ezüst rendkívül 
hatásos baktérium, vírus, mikroba pusztító. Egy fajta antibiotikum legjobb 
esetben is csak féltucatnyi baktériumot képes pusztítani, az ezüstkolloid viszont 
közel 650-et. 

− Dr. Robert O. Becker jelentése szerint ezenkívül igen hatásos csont-regeneráló is, 
50%-nál is gyorsabb csontgyógyulást eredményezve, továbbá elősegíti a bőr és más 
finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is tartja azokat. Az USA-ban azóta a 
sebészeti és az égéskezelő klinikák 70 %-ánál alkalmaznak ezüstöt. Dr. Gary Smith 
szerint a kolloid ezüst (ami kis mennyiségben a növényi táplálékokban is jelen van), 
nélkülözhetetlen a szervezet védekezési rendszerében. Számos írás számol be a 
kolloid ezüst más gyógyító hatásáról is, többnyire fertőző, vagy vírusos 
betegségeknél, pl AIDS, herpesz, gombásodás, candida, szifilisz, őzkullancs 
okozta Lyme-betegség stb ellen igen hatásos, de még a rák ellen is sikeresnek 
bizonyult. 

− Dr. Björn Nordenström, a svéd Karolinska Institute-nál ezzel kezelt rákbetegek 
gyógyulásáról számolt be. Azt állítja, hogy ez egy roppant egyszerű kezelés és 
gyors gyógyulást eredményezett azoknál, akiket más orvosok reménytelennek 
tartottak. 

− Az ezüstkolloidot rendszeresen, naponta fogyasztó emberek közül alig-alig volt 
tapasztalható számottevő hasznos flóra csökkenés Peter Lindemann szerint. Ha ilyet 
tapasztal, akkor inkább csak a szájban gargalizálja az ezüstvizet, hiszen a nyelv alatti 
vékony membrán rétegekből is bekerülhetnek a vérbe, ráadásul így a fogszuvasodás 
is megszűnik. 

− Az amerikai FDA (Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyezési Hivatal) már korábban 
végzett kutatásokat az ezüstkolloiddal és tisztában vannak annak rendkívüli 
patogénölő hatásairól. Mégsem teszik közzé a kutatási eredményeket és nem is 
fogják a közeljövőben. Először is ha egy intézet azzal állna ki, hogy az 
ezüstkolloiddal mondjuk rákot, vagy AIDS-et lehetett sikeresen kigyógyítani, azzal 
automatikusan "új hatóanyag"-nak lehetne kinyilvánítani és jelenlegi széleskörű 
forgalmazását azonnal betiltani, mert akkor "ki kell vizsgálni minden hatását", ami az 
1938 előttről használt szerek újraminősítéséhez vezetne. […] Mindez annak ellenére, 
hogy számos, más szerre nem reagáló vírust képes elpusztítani 6.5 perc alatt. 

− [Az aranykolloid] Kolloid ezüsttel együtt naponta használva támogatja a szervezet 
természetes védekező rendszerét (erősíti az immunrendszert!), és elősegíti a 
vitalitást és a hosszú életet. 

− Fiatalkori szívizomgyulladásom miatt mostanra kialakult egy elég kellemetlen 
ízületgyulladás mind a két kezemben. Két hónap óta hajnali 4 óra körül iszonyatos 
fájdalomra ébredek (ébredtem). Aki még ilyen fájdalmat nem érzett, nem is tudja 
igazán elképzelni milyen szenvedést okoz. Úgy vártam az arany- és ezüstkolloidot, 
mint a Messiást. Két napja fogyasztom, és nem fáj a kezem. Hihetetlenül boldog 
vagyok Ezt azért mondtam el, mert ilyen megváltásra nagyon sok idősödő ember 
vár. 

− Az ezüst kolloidot 1 éve ismerem és használja családom, valamint ismerőseim, 
kollegáim. Valóban igaz az állítás, hogy hatása rendkívüli! Ha csak az apró bőr, 
nyálkahártya, köröm, szájüreg fertőzéseket-gyulladásokat rendkívül rövid idő alatt 
megszünteti, már akkor is megéri megvenni. 
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− Nem régen használom a kolloidokat, de az ezüst hatásáról már be tudok számolni. 
Pár napja fogászati beavatkozást kellett elszenvednem... bizonyára mindenki tudja ez 
milyen kellemetlen és persze apró szájüregbeli sérülésekkel jár. Lecsiszolták a 
fogaimat, hogy a koronát fel tudják helyezni, bármilyen ügyes is volt a barátnőm, aki 
egyben a fogorvosom is, csak-csak beleszaladt a korong az ínyembe. Amint befejezte 
a kezelést, rögtön ecsetelni kezdtem az ínyemet, és belsőleg is erősítettem az 
immunrendszeremet a folyadékkal. Mire újra sorrakerültem, a vérzések elálltak, és 
minden probléma nélkül le tudta venni a nyomatot. 5 nap múlva kellett visszamennem 
a kész fogakért, amelyeket felhelyezett a fogorvosom, és csodálkozva állapította meg, 
hogy nyoma sincs a sérüléseknek. Kérdezte is, hogy mit csináltam, és amikor 
megmutattam neki az Ezüstkolloidos üveget, kért belőle egy kis adagot, hogy 
kipróbálja ő is. 

− Személyesen tapasztaltam hogy iszonyatosan szorította valami a szívem. Ittam az 
ezüstkolloidból és néhány perc múlva meglepődve észleltem, elmúlt a szorító érzés. 
Most épp csigolyatöréssel vagyok munkaképtelen. Remélem, segítséget kapok a 
kolloidoktól, hogy mielőbb talpra álljak. 

− Házi"patikaszerként" javaslom mindenkinek külsőleg, belsőleg. Jön a náthás, 
influenzás időszak, ilyenkor megelőzés jelleggel fogyasztom az 
EZÜSTKOLLOID-ot. […] A gyomorégésemet is kordában tudom tartani vele. A 
kutyánkat babéziából, a macskánkat valami ismeretlen nyavalyából/valószínű, 
mérgezett egeret evett/ meggyógyítottuk. A szomszéd cicája ugyanakkor elpusztult. 
Még kerti felhasználásáról is hallottam gomba és egyéb betegségek ellen. Nemrégiben 
egy kandidás hölgy állapota javult jelentősen az ezüst segítségével. Sorolhatnám 
tovább, ha kipróbálja mindenki, még további jó tapasztalatok fognak felkerülni ide, a 
listára. 

− Nagyon régóta szenvedtem már az allergiától és ízületi fájdalmaim is voltak, amikor 
tudomást szereztem a fémkolloidokról. Elolvastam mindent amit csak találtam róla az 
Interneten, aztán elkezdtem használni az ezüst és arany kolloidokat, az eredmény 
meglepően gyorsan jelentkezett, szinte három hónap alatt az allergiás tüneteim 
megszűntek, nem viszketett a szemem, nem csepegett, nem dugult el az orrom, 
ismét tudtam akadály nélkül lélegezni és ami még anyagilag is jelentős 
megkönnyebbülést hozott, nem kellett hetente 1000 Ft-ért orrcseppet venni.  

− Lányom allergiájára az ezüstöt, nekem az ízületi gyulladásomra az aranykolloidot 
próbáltuk ki. Lányomnak már fél üveg után enyhültek a panaszok és sokkal jobban 
aludt, sőt annyira, hogy a reggeli telefon ébresztést sem hallotta, nyugodtabb, 
türelmesebb volt!! 

− Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. 
[…] Sajnos a kórházban, a kivizsgáláskor kiderült, hogy nem cserélték el, a 
nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot állapítottak meg. Az interneten 
olvastam az aranykolloid és az ezüstkolloid együttes tumor-csökkentő hatásáról és úgy 
gondoltam, hogy még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. A PentaMax 
aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-egy evőkanállal vettem be 
reggel és este két héten keresztül. Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat 
eredményét. A daganat több centiméterről néhány milliméterre zsugorodott és a 
nyirokmirigyek is jelentősen zsugorodtak. Az orvosi jelentés is kifejezett 
javulásról szól. Nagyon boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid 
kúrát. Akár életem végéig is hajlandó vagyok szedni azokat az egészségem érdekében, 
hiszen semmilyen káros mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, például 
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a térdfájásom is elmúlt. Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax 
aranykolloidot és ezüstkolloidot. 

− A megfelelő mennyiségű kolloid ezüst a szervezetben olyan, mintha egy kiválóan 
működő második immunrendszer volna bennünk. Környezetfertőtlenítő, 
betegségmegelőző hatása mellett alkalmas a konkrét betegségek gyógyítására, 
illetve a gyógyulás elősegítésére. Egyetlen ismert kórokozó organizmus sem képes 
megélni, ha az ezüstkolloid akár csak apró nyomokban is jelen van. Ez a termék 
milliomodrésznyi, nagyon finom részecskékből álló teljesen homogén oldat, melyet 
megtisztított vízben oldottak fel. Nem tartalmaz vegyszereket, stabilizátorokat, 
festéket, kötőanyagot vagy bármilyen más alkotórészt. Hogyan hat? Az egysejtű 
élőlényekbe (baktériumok, gombák, vírusok, paraziták) kerülve gátolja azokat az 
enzimeket, amelyek az anyagcserében vesznek részt és így a kórokozó pusztulását 
okozza. A vírusok fehérjeburkának szerkezetét károsítva éri el azok szaporodási 
képtelenségét és kiürülését a szervezetből. Hat percen belül minden kórokozót 
elpusztít. A tesztek azt igazolják, hogy a vastagbélben élő szervezetbarát 
baktériumokat ez nem érinti. Egy antibiotikum legjobb esetben is csak féltucatnyi 
organizmust képes pusztítani, az ezüstkolloid viszont közel 650-et, ezenkívül igen 
hatásos csontregeneráló is 50%-nál is gyorsabb csontgyógyulást eredményezve, 
továbbá elősegíti a bőr és más finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is 
tartja azokat. Használata javasolt: Gyakorlatilag az összes testfelszínen lévő, illetőleg 
a test belsejében megbúvó fertőzéses betegségek, gyulladások esetén. Rendelkezik 
egy, az atomszerkezetéből adódó speciális hatással is: a máj anatómiai szerkezetét 
helyreállítja, illetve a májműködést erősíti, a méregtelenítést fokozza. Alkalmazható: 
[…] Belsőleg: allergia, szénanáthánál, gyorsan megszünteti a megfázásos, 
influenzás megbetegedéseket, a tüdőgyulladást, staphylococcusos és 
streptococcusos fertőzéseket, légzőszervi és orrüregi fertőzéseket. Reumánál, 
ízületi panaszoknál, tüdőgyulladásnál, agyhártyagyulladásnál, vérpanaszok, 
leukémia, szifilisz, gonorrhea és vérélősködők esetén, lyme kórnál, 
nyirokérgyulladásnál, gyomorfekélynél. Mivel nagyszerű emésztést segítő szer, 
megakadályozza a puffadást is. Toxémia, kolera, malária, lepra, bubópestis esetén, 
cukorbajnál. Sikeresen alkalmazták már AIDS-es betegeknél is. 

− Diagnosztizált és hivatalosan dokumentált vastagbélrákomat aranykolloiddal és 
ezüstkolloiddal gyógyítottam meg. […] Naponta kétszer negyed decilitert 
fogyasztottam mindkét kolloidból két hónapon keresztül és a diagnosztizált 
vastagbélrákom kemoterápia és műtét nélkül elmúlt. És most a részletek. Tizenegy 
hónappal ezelőtt enyhe hasmenésszerű tüneteim lettek, ilyet eddig még soha nem 
tapasztaltam. […] A vastagbél-tükrözés után néhány nappal érkezett meg az 
eredmény: rosszindulatú daganatom van, amit a szövettan is igazolt. Műtétet 
javasoltak és a műtét után kemoterápiát és sugarat. Mit lehet ilyenkor tenni? Egy kicsit 
se tetszett nekem a műtét és a többi kezelés, de élni akartam, ezért rábólintottam a 
dologra. Két hónappal későbbre kaptam időpontot a műtétre. Azt mondtam 
magamnak: van most két hónapom, hogy meggyógyítsam magam és elkezdtem 
kérdezősködni a környezetemben, hátha találok hozzám hasonló beteget, aki 
meggyógyította magát. Találtam! Az egyik munkatársam felesége méhnyakrákból 
gyógyult meg arany- és ezüstkolloid segítségével. Semmilyen negatív mellékhatása 
nincs a kolloidoknak - pozitív mellékhatása viszont számos akad - ezért nem sokat 
gondolkoztam a dolgon, azonnal elkezdtem a kúrát. Három hét elteltével kezdett 
enyhülni a hasmenésem, ez erős bizakodással töltött el. Az ötödik héten megszűnt a 
hasmenésem és egyre jobban reméltem, hogy a műtétet el fogom kerülni. A kúrát 
folytattam és folytatom azóta is. A műtét tervezett időpontjában bementem a kórházba 
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és elvégeztek egy műtét előtti tükrözést. A vizsgálat feltűnően soká tartott, mint 
kiderült, nem találták az eltávolítandó daganatokat, a műtét elmaradt. És 
elmaradt a kemoterápia és sugarazás is. Azóta már két ellenőrző tükrözésen is 
voltam, de a daganatoknak nyoma sincs. Ez az én sikertörténetem. […] Mielőbbi és 
végleges gyógyulást kívánok! […] Ui.: Az orvosok utasításait mindenképpen tartsd 
be, de ne akard őket meggyőzni az arany- és ezüstkolloid hatásáról, mert a klinikai 
kísérletek még nem fejeződtek be, hivatalosan még nem gyógyszer. 

− Kolloidok - küzdelem a rák ellen, PentaMax, A daganatos betegségek elleni harcban 
új frontot nyit az arany- és ezüstkolloid 

161. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak a rézkolloidnak tulajdonított 
gyógyhatásra (részben egymást erősítve, részben önmagukban): 

− A rézhiány tünetei lehetnek: csontritkulás, hasmenés, bőrgyulladás, kopaszodás, 
őszülés, általános gyengeség, fáradékonyság, ödéma, ingerlékenység, légzőszervi 
problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák. 

− A rézhiány egyik korai jele a csontritkulás (osteoporózis). Dr. Robert O. Becker 15 
évvel ezelőtt publikált felfedése szerint a réz elektromágneses kötőereje tartja össze a 
csontokat alkotó apatit kristályokat és kollagén rostokat, így a csontokban a kollagén 
területeken fellépő rézhiány lehet a hiányzó láncszem, ami csontritkulást okoz. 

− A réz segíti a vas beépülését a hemoglobinba. Rézhiány esetén a betegek állapota a 
vasbevitel emelése mellett sem javul.  

− A réz hiánya a vér káros koleszterinszintjének növekedéséhez vezet, ami az egyik 
tényező, amely felelős a szívkoszorúér betegségek és az agyvérzés kialakulásáért.  

− A réz számos létfontosságú enzim alkotóeleme. A réz és cink együttesen katalizálja a 
szuperoxidizmutáz enzim működését, ami a szervezetben keletkező szabad gyökök 
hatástalanítását végzi. Ez a folyamat hozzájárul többek között a reumás ízületi 
fájdalmak enyhítéséhez is. 

− A vasat és rezet tartalmazó citokróm-c-oxidáz enzim katalizálja a légzési lánc 
utolsó reakcióját. Ha enzimatikus funkciója gátolt, igen rövid idő alatt megszűnik 
a sejtek működése. 

− Rendkívül jó magas vérnyomás ellen. Mikor már semmi nem használt, (amit az 
orvos felírt), mint végső lehetőséget kipróbáltuk a rézkolloidot. Jelenleg második 
hónapja 120/75 körül mocorog a vérnyomás, és nincs mellékhatás! A 
gyógyszereket teljesen elhagyhattuk. 180/100-al szédültem, fájt a fejem és egésznap 
csak feküdtem. Mióta a rézkolloidot fogyasztom, mindent el tudok végezni jó 
közérzettel. 

− Állítsd meg az öregedést! A rézkolloid jótékony hatásai. Tudtad, hogy létezik egy 
egyszerű módja annak, hogy fiatalon tartsd magad? De nem csak az évek ellen jó, 
hanem rengeteg betegségtől is megóvhat a réz. 

162. Az eljáró versenytanács a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált kereskedelmi 
gyakorlat körében nem azonosított a platinakolloidnak tulajdonított gyógyhatásra utaló 
állításokat. 

163. Élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati szabályozás alapján – Éltv. 10. §-ának (3) és (4) 
bekezdése értelmében – az élelmiszerre vonatkozó reklám (ha jogszabály vagy közvetlenül 
alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem rendelkezik) nem tulajdoníthat az 
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élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó 
tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének benyomását. 

164. Az eljáró versenytanács – visszautalva az OÉTI 2014. augusztus 26-án kelt levelében, 
továbbá a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK 
rendeletének 1. és 2. számú mellékletében foglaltakra – megállapítja, hogy mivel a 
LEDLAND által forgalmazott arany-, ezüst- és rézkolloid termék nem használhatók 
élelmiszerekben, és nem fogyaszthatók élelmiszerként, minden olyan reklámállítás, amely 
azt állítja vagy sugallja, hogy a LEDLAND által forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és 
rézkolloid termékek emberi fogyasztásra szánt készítmények és azoknak gyógyhatása van, 
megtéveszti a fogyasztókat. 

165. Figyelemmel a fentiekre, az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja 
alapján megállapítja, hogy a LEDLAND 2008 szeptemberétől 2015. május 4-ig jogellenes 
reklámtevékenységet valósított meg azáltal, hogy az arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket 
olyan gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az 
élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi 
kommunikációra vonatkozó előírásoknak, ezáltal pedig megsértette az Éltv. 10. §-ának (3) 
bekezdésében foglalt tilalmat.  

166. Az eljáró versenytanács ebben a körben megjegyzi, hogy az eljárás alá vont egyébként nem 
igazolta semmilyen módon az állítások valóságtartalmát, így ha nem élelmiszerként, hanem 
például kozmetikumként vagy orvostechnikai eszközként forgalmazta volna, akkor sem 
nyert volna igazolást egyik hatás-állítása sem, miközben az eljárás alá vont a 
kozmetikumként vagy orvostechnikai eszközként való forgalmazás (nyilvántartási) 
követelményeinek sem felelt meg. 

A platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékeknek tulajdonított egészségre vonatkozó kedvező 
hatás 
167. Ehelyütt értékeli az eljáró versenytanács azokat az állításokat, amelyek azt sugallják a 

fogyasztónak, hogy a kolloid-termék használata (fogyasztása) és az egészség között 
összefüggés van, de nem állítják azt, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi 
szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 

168. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak az aranykolloidnak tulajdonított 
egészségre gyakorolt kedvező tulajdonságokra: 

− Javítja az agyműködést, erősíti az idegrendszert, és a stressz káros hatásait is 
csökkenti.  

− Élesíti az elmét, javítja a koncentráló képességet. 

− Növeli az energiaszintet és a libidót. 

− Kiegyensúlyozza és harmonizálja a szívritmust, serkenti a vérkeringést, 
optimalizálja a testhőmérsékletet. 

− Az ősi egyiptomiak már több mint 5000 évvel ezelőtt fogyasztottak aranyat mentális, 
testi és spirituális tisztítás céljára. Úgy tartották, hogy a testben az arany stimulálja 
az életerőt, és minden szinten emeli a vibráció szintjét. 

− A kínaiak leghíresebb alkimistája, Ko Hung (281-361) hirdette elsőként az oldott 
aranyat tartalmazó életelixírnek a fiatalító, életet meghosszabbító hatását, […]. 

− Felismerték, hogy gyógyítja a szívet, javítja a vérkeringést.  



39. 

− Dr. Nilo Cairo és Dr. A. Brinckmann: Materia Medica (Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 
1956.) című sikerkönyvében az aranykolloidot tartják a legjobb elhízás elleni 
szernek. 

− Egy másik tanulmányukban kimutatták továbbá, hogy a kolloid arany javítja az agy 
teljesítményét, 3-4 héten keresztüli napi rendszeres aranykolloid fogyasztás akár 
20%-kal is megnövelheti az IQ-t, javítja a koncentráló képességet és élesíti az 
elmét. Úgy gondolják, hogy a kolloid arany fokozza a testben és az agy felszínén az 
idegvégződések között a vezetőképességet, és ezáltal erősíti a mentális működést. Ez 
összhangban van Edgar Cayce azon véleményével, hogy az arany segít újjáépíteni az 
idegrendszert. Edgar Cayce ezt írta: " megfelelően adagolva az arany és az ezüst 
majdnem duplájára növelheti az élettartamot." 

− [Az aranykolloid] Kolloid ezüsttel együtt naponta használva támogatja a szervezet 
természetes védekező rendszerét (erősíti az immunrendszert!), és elősegíti a 
vitalitást és a hosszú életet. 

− Kipróbáltam, hogy az aranykolloid tényleg növeli-e az agy teljesítményét és az IQ-t. 
Azt olvastam, hogy három hónap szedés után 20%-al nőhet az IQ. Én egy hónap után 
16,5%-os növekedést mértem, ami nagyon jól jött, mert simán átmentem egy 
vizsgámon, ami korábban eléggé neccesnek tűnt! 

− Az arany kolloidról, szeretném megosztani tapasztalatomat. […] A nagy fiam, aki 
akkor volt elsős, minden nap kérte, mert észrevette, hogy jobb a tanulás, jobban 
oda tud figyelni. 

− Az aranykolloid az agyműködést javító hatással rendelkezik, enyhíti a depressziót 
és a szorongást, a frusztrációt és az öngyilkosságra való hajlamot. A 20. század 
közepén egy francia, Jacques Forestier aranyat használt orvosságként reumatikus 
ízületi gyulladás kezelésére. Azt hitte, hogy ez a betegség a tuberkulózis egyik fajtája, 
veszélyes kór, amit a legdrágább módszerekkel kell kezelni. Amerikában már 1895 óta 
alkalmazták az aranyat, mivel tudták, hogy a szívet gyógyítja és a vérkeringést 
javítja. Ismerték ízületi gyulladást enyhítő hatásait egyaránt. 1935 júliusában a 
Clinical, Medicine & Surgery nevű orvosi folyóirat megjelentette az Aranykolloid a 
gyógyíthatatlan rákos esetekben című cikket, amit Edward H. Ochsner, a chicagói 
Augustana Hospital tanácsadó sebésze írt. Ebben a következőket olvashatjuk: Amikor 
már nincs remény, az aranykolloid segít meghosszabbítani az életet, és sokkal 
elviselhetőbbé teszi azt, mind a beteg, mind pedig az őt gondozók számára, mivel 
lerövidíti az általános fizikai legyengülés és alultápláltságot, jelentős mértékben 
csökkentve a fájdalmakat, illetve az esetek nagy többségében az ópiumkészítmények 
iránti vágyat. Az aranykolloid az első helyre sorolt orvosság az elhízás ellen egy 
Materia Medica - Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 1965 - című bestsellerben (szerzők: 
Dr. Nilo Carioés és Dr. A Brinkmann). Az aranykolloid a mirigyek és az 
idegrendszer hatékony megújítója is egyeben, a korábban már említett 
agyműködésbeli képességeket fokozva.  Az aranykolloidot alkalmazták 
alkoholizmus kezelésére is sikerrel, illetve az emésztési zavarokra is jótékonyan hat. 
Az aranykolloid nyugtató, pozitív hatással van az agyra és az érzelmekre. Kutatók 
az aranyat arra is használták már, hogy a szívre kiegyensúlyozó és harmonizáló 
hatással legyen, mivel a szívritmust kiegyensúlyozza, a vérkeringést javítja, illetve 
megújítja a renyhén működő szerveket. A kutatók jelenleg is egy, az AIDS 
kezelésére szolgáló új aranyvegyületet tesztelnek, mivel olyan képessége van, hogy a 
vírusok szaporodását a fertőzött sejtekben képes meggátolni. 
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169. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak az ezüstkolloidnak tulajdonított 
egészségre gyakorolt kedvező tulajdonságokra: 

− Dr. Robert O. Becker jelentése szerint ezenkívül igen hatásos csont-regeneráló is, 
50%-nál is gyorsabb csontgyógyulást eredményezve, továbbá elősegíti a bőr és más 
finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is tartja azokat. Az USA-ban azóta 
a sebészeti és az égéskezelő klinikák 70 %-ánál alkalmaznak ezüstöt. Dr. Gary Smith 
szerint a kolloid ezüst (ami kis mennyiségben a növényi táplálékokban is jelen van), 
nélkülözhetetlen a szervezet védekezési rendszerében.  

− Az ezüstkolloidot rendszeresen, naponta fogyasztó emberek közül alig-alig volt 
tapasztalható számottevő hasznos flóra csökkenés Peter Lindemann szerint. Ha 
ilyet tapasztal, akkor inkább csak a szájban gargalizálja az ezüstvizet, hiszen a nyelv 
alatti vékony membrán rétegekből is bekerülhetnek a vérbe, ráadásul így a 
fogszuvasodás is megszűnik. 

− A megfelelő mennyiségű kolloid ezüst a szervezetben […] elősegíti a bőr és más 
finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is tartja azokat. Használata javasolt: 
Gyakorlatilag az összes testfelszínen lévő, illetőleg a test belsejében megbúvó 
fertőzéses betegségek, gyulladások esetén. Rendelkezik egy, az atomszerkezetéből 
adódó speciális hatással is: a máj anatómiai szerkezetét helyreállítja, illetve a 
májműködést erősíti, a méregtelenítést fokozza. Alkalmazható: […] Belsőleg: 
allergia, szénanáthánál, gyorsan megszünteti a megfázásos, influenzás 
megbetegedéseket, a tüdőgyulladást, staphylococcusos és streptococcusos 
fertőzéseket, légzőszervi és orrüregi fertőzéseket. Reumánál, ízületi panaszoknál, 
tüdőgyulladásnál, agyhártyagyulladásnál, vérpanaszok, leukémia, szifilisz, gonorrhea 
és vérélősködők esetén, lyme kórnál, nyirokérgyulladásnál, gyomorfekélynél. Mivel 
nagyszerű emésztést segítő szer, megakadályozza a puffadást is. Toxémia, kolera, 
malária, lepra, bubópestis esetén, cukorbajnál. Sikeresen alkalmazták már AIDS-es 
betegeknél is. 

170. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak a rézkolloidnak tulajdonított 
egészségre gyakorolt kedvező tulajdonságokra: 

− A réz segít karbantartani a szív és a vérerek kötőszöveteit. 

− Állítsd meg az öregedést! A rézkolloid jótékony hatásai. Tudtad, hogy létezik egy 
egyszerű módja annak, hogy fiatalon tartsd magad? De nem csak az évek ellen jó, 
hanem rengeteg betegségtől is megóvhat a réz. 

171. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak a platinakolloidnak tulajdonított 
egészségre gyakorolt kedvező tulajdonságokra: 

− Növeli a szellemi összpontosítást, elősegíti a koncentrációt. 

− Fokozza az éberséget. 

− Támogatja a szövetek regenerációját, a szívet, az immunrendszer egyik központi 
szervét a csecsemőmirigyet. 

− Erősíti az egész endokrin rendszer működését. 

− Fejleszti a memóriát. 

− Növeli a libidót mindkét nemnél. 
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− Frissebb vagyok, jobban bírom a napi terhelést, később fáradok el a napi munkám 
során, mióta a platinakolloidit szedem. 

− A platinakolloid hatása az én szervezetemben? Nagyon erős izomfájdalom(görcs) és 
izomláz után reggel és este 1 kupakkal elfogyasztok. Hatása az izmaim stimulálása, 
lágyabbá tétele, a leírt fájdalmam csillapodása, testem jelentős felfrissülése! 

172. Az eljáró versenytanács – figyelemmel az OÉTI 2014. augusztus 26-án kelt levelében, 
továbbá a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 
hozzáadásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1925/2006/EK 
rendeletének 1. és 2. számú mellékletében foglaltakra – megállapítja, hogy a LEDLAND 
által forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és rézkolloidok nem használhatók élelmiszerekben, 
és nem fogyaszthatók élelmiszerként. Egyebekben ezen összetevőknek (a kolloidoknak) az 
ágazati szabályoknak (lásd a 101-118. pontokat) megfelelően alkalmazható, jogszerűen 
kommunikálható kedvező egészségügyi hatása sincs. 

173. Ebben a tekintetben is megállapítható, hogy az eljárás alá vont nem igazolta hitelt érdemlően 
semmivel az állítások valóságtartalmát, így ha a kolloid tartalmú termékeit nem 
élelmiszerként, hanem például kozmetikumként vagy orvostechnikai eszközként 
forgalmazta volna, akkor sem igazolta volna az állításait, miközben az eljárás alá vont a 
kozmetikumként vagy orvostechnikai eszközként való forgalmazás (nyilvántartási) 
követelményeinek sem felelt meg.  

174. Mindezekre tekintettel minden olyan reklámállítás, amely azt állítja vagy sugallja, hogy a 
LEDLAND által forgalmazott platina-, arany-, ezüst- és rézkolloidoknak kedvező 
egészségre gyakorolt hatása van, megtéveszti a fogyasztókat. A széles körű és kedvező 
hatások olyan lényeges jellemzői egy-egy terméknek, amelyek alkalmasak a fogyasztói 
ügyleti döntés befolyásolására, ezen információk nélkül a fogyasztók nem választották volna 
ezen termékeket. 

175. Mindezek alapján az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 
a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek vonatkozásában a termékek egészségre 
gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak megfelelő, így 
megtévesztő állításokat tett közzé. Ekként a LEDLAND 2008 szeptemberétől 2015. május 
4-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amivel megvalósította az Éltv. 10. 
§-a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, továbbá megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) 
bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást, így megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) 
bekezdésében előírt tilalmat. 

A platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek jogszerű forgalmazásának kérdése 
176. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése és mellékletének 9. pontja értelmében tisztességtelen annak 

valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése - akár önmagában az árunak a 
kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható. 
Ha egy termék - amelyet élelmiszerként vagy annak látszatával forgalmaznak – olyan 
összetevőt tartalmaz (bármekkora mennyiségben), amelyet élelmiszer nem tartalmazhat, 
akkor az a termék jogszerűen nem forgalmazható az adott termékkategóriában. Az eljáró 
versenytanács megjegyzi, hogy a tilalom általános és mennyiségtől független, így még ha az 
eljárás alá vont által hivatkozott (Wikipedián megjelenő) tájékoztatást az eljáró 
versenytanács el is fogadná hitelt érdemlőnek, akkor sem lenne relevanciája, ugyanis a 
megkérdezett szakhatóságok sem az abban megjelölt mennyiségek alapján foglaltak állást. 

177. Az OÉTI és a NÉBIH tájékoztatása szerint a LEDLAND által forgalmazott platina-, arany-, 
ezüst- és rézkolloidok nem használhatók élelmiszerekben, és nem fogyaszthatók 
élelmiszerként annak veszélyeire, közegészségügyi kockázatára is figyelemmel.  
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178. Az eljárás alá vont az érintett termékeket még a jelen döntés keltének napján is forgalmazza, 
illetve népszerűsíti a honlapja értelmében, holott ezen termékek forgalmazása nem jogszerű 
az emberi egészségre gyakorolt potenciális kockázatokra tekintettel. Az eljáró versenytanács 
megjegyzi, hogy más piaci szereplők esetleges jogsértő magatartása az eljárás alá vont 
magatartásának a jogsértő voltát nem befolyásolja, illetve nem vethető össze a különböző 
minősítésű, kategóriájú termékek forgalmazása vagy népszerűsítése sem. A jelen esetben 
egy olyan termékcsalád forgalmazásáról van szó, amely semmilyen hatósági kontroll alatt 
nem áll, semmilyen bejelentési vagy egyéb nyilvántartási jellegű kötelezettségnek nem tett 
eleget a forgalmazó, az eljáró versenytanács előtt nem ismert semmilyen hivatalos 
dokumentáció a termékekkel kapcsolatban (ugyan minden ismert körülmény azt támasztja 
alá, hogy fogyasztói szempontból közfogyasztásra szánt élelmiszerként került a 
termékcsalád a fogyasztók elé). 

179. A fentiek alapján az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fenti 
kolloid termékeket jogszerűtlenül forgalmazza, megvalósítva ezzel az Fttv. 3. §-ának (4) 
bekezdése szerinti mellékletének 9. pontja szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. 

A platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek tesztelésének és annak eredményének kérdése 
180. Az eljárás alá vont a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek népszerűsítésére szolgáló 

kereskedelmi kommunikációban állításokat közölt arra vonatkozóan, hogy a termékeket 
Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el, az 
alábbiak szerint: 

− A PentaMax dupla aranytartalmú aranykolloidját és nagy tisztaságú ezüstkolloidját 
használtam, főként azért, mert ezeket a kolloidokat egy független minőségellenőrző is 
folyamatosan vizsgálja. 

− Az arany- és ezüstkolloidot a PentaMax-tól rendelem azóta is, mert itt dupla 
aranytartalommal kapható és egy független minőségellenőrző folyamatosan vizsgálja. 

− „KIVÁLÓ” minősítés a PentaMax kolloidoknak 
Örömmel jelentjük be, hogy az Európai Független Minőségellenőrző Team 
(http://qcteam.eu) ismételten minősítette kolloidjainkat és a következő eredmény 
született: 
PentaMax Aranykolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Ezüstkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés  
PentaMax Rézkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Platinakolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
A PentaMax továbbra is jogosult a minősítések eredményének feltüntetésére az 
üvegeken. 

181. A kereskedelmi kommunikáció része továbbá az alábbi képi megjelenítés alkalmazása is a 
honlapon a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek 
(http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21) ismertetője mellett, amely szintén azt sugallja, hogy 
a termékeket egy erre szakosodott vállalkozás bevizsgálta és megfelelőnek találta: 

 

http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21
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182. A platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek tesztelésére, ellenőrzöttségére utaló 
állítások igazolásául az eljárás alá vont előadta, hogy a mintákat (minden kolloidból egy 
palack) személyesen adja át a - Seychelle-szigeteken székhellyel rendelkező - 
minőségellenőrző cég képviselőjének a magyarországi útjai során, a bevizsgálás 
eredményéről e-mail-ben (lásd az 50. pontot) értesül. Az ügyvitel egyszerűsítése miatt a 
bevizsgálásról külön jegyzőkönyv nem készül, mivel a Seychelles-szigeteken nem kötelező 
a minőségellenőrzésről jegyzőkönyvet készíteni. 

183. A vizsgált állítások igazolása kapcsán az eljáró versenytanács emlékeztet az Fttv. 14. §-ára, 
amely rögzíti, hogy ha a vállalkozás a hatóság felhívására a kereskedelmi gyakorlat részét 
képező tényállítás valóságát nem igazolja, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás 
nem felelt meg a valóságnak. 

184. Tekintettel arra, hogy dokumentáció hiányában nemcsak a minőségellenőrzés eredménye (a 
vizsgálat célja), de annak ténye is megkérdőjelezhető, az eljáró versenytanács megállapítja, 
hogy az eljárás alá vont nem tudta igazolni azt, hogy a termékeket egy független 
minőségellenőrző folyamatosan vizsgálja, és azok a teszteken kiváló minősítést szereztek. 
Sőt, a minőségellenőrzés – amennyiben meg is valósult – függetlensége is kétséges, 
tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a tevékenységért pénz nem fizet, 
így számla se készül, az ellenőrzését cserébe a LEDLAND készítette el a www.qcteam.eu 
honlapot és fenntartja azt a domain névvel együtt. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy 
nem önmagában a minőségellenőrzés függetlenségének a kérdése miatt kifogásoltható a 
csatolt e-mail mint az eljárás alá vont termékei teszteltségének a bizonyítéka. Az eljárás alá 
vont ugyanis a teszteléssel kapcsolatban valójában semmit sem igazolt hitelt érdemlő 
módon. A barter viszony továbbá kifejezetten szoros bizalmi kapcsolatot feltételez a felek 
között. 

185. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint nem éri el a legalacsonyabb mércét sem az 
eljárás alá vont által hivatkozott és becsatolt levélváltás sem a bizonyítékok körében, sem a 
minőségbiztosítási intézkedések tekintetében. 

186. Annak állításával, hogy a termékek egy minőségellenőrzésre szakosodott szervezet által 
tesztelt, ellenőrzött, és ezek folyományaként kiváló minősítést kapott, az eljáró 
versenytanács álláspontja szerint – a megcélzott fogyasztói kör és a termékek funkciójából 
következően asszociáció útján – azt az üzenetet közvetíti, hogy a termék adott célra való 
alkalmasságát tesztelték. Ez pedig alkalmassá teszi a kereskedelmi gyakorlatot a fogyasztói 
döntések befolyásolására, mivel a fogyasztók, bízva a reklámállításokban, abban a 
feltevésben vásárolják meg a szóban forgó termékeket, hogy azokat erre specializálódott 
szakemberek ellenőrzött, kontrollált körülmények között, különféle eljárásokkal és 
műszerekkel megbízható, hiteles módon megvizsgálták, és a vizsgálat szempontjából 
megfelelőnek találták. 

187. A teszteltség és minősítés olyan lényeges jellemzői egy-egy terméknek, amelyek 
önmagukban is alkalmasak a fogyasztói ügyleti döntés befolyásolására, ezen információk 
kifejezetten alkalmasak arra, hogy a fogyasztók figyelmét felkeltsék, választási helyzet 
esetén hatással legyenek rá. 

188. Mindezek alapján az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a LEDLAND a platina-, arany, 
ezüst- és rézkolloid termékek népszerűsítése során valótanul állítja, hogy a Független 
Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte és kiváló minősítéssel látta el a termékeket. 
Ekként a termékek tesztelésére, ellenőrzöttségére vonatkozóan megtévesztő állításokat tett 
közzé, amivel a LEDLAND tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel 
megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pont bk) alpontjában foglalt tényállást, így 
megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat. 

http://www.qcteam.eu/
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A PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű terméknek tulajdonított gyógyhatás 
189. A jelen határozat 1. számú mellékletében megjelölt, a PentaMax C-vitamin bomba 

népszerűsítésére használt kommunikációs eszközök (honlapi tartalmak) az alábbi 
állításokkal fogalmaznak meg (részben egymást erősítve, részben önmagukban) 
gyógyhatást: 

− A vírusfertőzés és a rákbetegségek legyőzésében fontos szerepet játszó interferon 
szintjét is növeli. 

− Egy másik Nobel-díjas, Linus Pauling, a neves biokémikus úgy vélekedett, hogy a C-
vitamin az egyszerű megfázástól a rákig számos betegség ellenszere lehet. 

− Lázas betegség esetén nő a szervezet szükséglete C-vitaminból. 

− Gyermekünk egy jó kis cseppfertőzéses náthát hozott haza az oviból (mint már 
annyiszor). Elindult a már jól ismert forgatókönyv: feleségemmel együtt elkaptuk. 
Mindig egyszerre kapjuk el és mindkettőnknél két hét telik el a teljes gyógyulásig. 
Most azonban változott a helyzet, én a PentaMax C-vitamin bombából naponta 5-ször 
10 cseppet bevettem. A feleségemnek is ajánlottam, de ő (akkor még) nem hitte el, 
hogy hamarabb meggyógyulhat tőle. A végeredmény: ő tartotta a szokásos két hetet, 
én három nap után gyógyult voltam. Ha meghűléses betegséged van, nyugodtan 
vedd be a napi adag tízszeresét! Semmi bajod nem lesz tőle, hiszen a fölösleg a 
vizelettel azonnal kiürül! 

190. Amint azt az eljáró versenytanács már előzőleg hangsúlyozta, az ágazati szabályozás alapján 
– Éltv. 10. §-ának (3) és (4) bekezdése értelmében – az élelmiszerre vonatkozó reklám (ha 
jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően nem 
rendelkezik) nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására vagy 
kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok meglétének 
benyomását.  

191. Az 1924/2006/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében betegségek 
kockázatának csökkentésével kapcsolatos állításokat akkor lehet alkalmazni, ha 
engedélyezték felvételüket az ilyen megengedett állításokat és az állítások alkalmazásának 
szükséges feltételeit tartalmazó közösségi listába, a rendeletben megállapított eljárásnak 
megfelelően.  

192. Az általános közfogyasztásra szánt élelmiszerekről jogszerűen tehető állítások csak ezen 
jogszabályi tilalmat szem előtt tartva határozhatók meg. Ha egy termék kapcsán annak 
forgalmazói túl kívánnak lépni e korláton, akkor más minőségben, adott esetben 
gyógyszerként kell forgalomba hozniuk a terméket.  

193. A PentaMax C-vitamin bomba esetében nem került sor annak gyógyszerré minősítésére, 
illetőleg az eljárás alá vont vállalkozás nem jelölt meg olyan közvetlenül alkalmazandó 
európai uniós jogi aktust, - jelen esetben olyat, amely engedélyezné az 1924/2006/EK 
rendelet 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti betegség kockázatának csökkentésével 
kapcsolatos állítás alkalmazását, és - amely alapján jogszerűen lehetne a vizsgálat alá vont 
terméknek gyógyhatást tulajdonítani. 

194. Az eljáró versenytanács ezért kifogásolhatónak ítéli azokat a kereskedelmi 
kommunikációkat, amelyek jogszabály által tilalmazott állítást tartalmaznak, figyelemmel 
arra, hogy élelmiszernek (így a PentaMax C-vitamin bombának) nem tulajdonítható 
betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésére vonatkozó tulajdonság, illetve nem 
kelthető ezen tulajdonságok meglétének benyomása. 
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195. Az eljáró versenytanács nem azt vizsgálta a jelen esetben, hogy az egyes állítások valósak-e 
önmagukban, hanem azt, hogy azok az ágazati jogszabályok szerint alkalmazhatóak-e, 
azokat a szakhatóság – jelen esetben az Európai Unió Bizottsága – engedélyezte-e, 
jóváhagyta-e, értékelte-e egyáltalán. 

196. Figyelemmel a fentiekre, az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja 
alapján megállapítja, hogy a LEDLAND 2008 szeptemberétől 2015. február 1-ig jogellenes 
reklámtevékenységet valósított meg azáltal, hogy a PentaMax C-vitamin bombát olyan 
gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek 
tekintetében irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra 
vonatkozó előírásoknak, ezáltal pedig megsértette az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdésében 
foglalt tilalmat. 

A PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű terméknek tulajdonított egészségre vonatkozó 
kedvező hatás 
197. Ehelyütt értékeli az eljáró versenytanács azokat az állításokat, amelyek azt sugallják a 

fogyasztónak, hogy a PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék használata 
(fogyasztása) és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy a termék 
alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására.  

198. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált 
kereskedelmi gyakorlat során az alábbi állítások utalnak a PentaMax C-vitamin bombának 
tulajdonított egészségre gyakorolt kedvező tulajdonságokra. 

− Antioxidánsként véd a szabad gyökök károsító hatásával szemben.  

− Az antioxidáns védelmi rendszer első bástyája a szervezetben. 

− Vírus és baktériumellenes hatása mellett az immunrendszer működését erősíti, 
növeli a fehérvérsejtek számát, fokozza működésüket. 

− Köztudott, hogy a C-vitamin hiánya skorbutot okoz. Fokozott bevitele viszont erősíti 
az immunrendszert, növeli az ellenálló képességet a fertőző (főleg a meghűléses) 
betegségekkel szemben. 

− Fokozza a sebgyógyulást, gyorsítja a kötőszövet újraépülését, részt vesz a csont-, 
a kollagén- és a porcképzésben, valamint a mellékvesekéreg-hormonok 
szintézisében. 

− Védelmet nyújt a stressz ellen, segíti a vas felszívódását, a folsavval és a B12-
vitaminnal együtt ösztönzi a vörösvértestek érését. 

− Csökkenti a vér koleszterinszintjét, védelmet jelent a rákkeltő anyagokkal 
szemben. 

− Fokozza és helyreállítja a fizikai teljesítőképességet. 
199. Az Fttv. 14. §-a rögzíti, hogy ha a vállalkozás a hatóság felhívására a kereskedelmi 

gyakorlat részét képező tényállítás valóságát nem igazolja, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy 
a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. 

200. Az élelmiszerek kapcsán alkalmazott, egészségre vonatkozó állítások igazolása a különös 
ágazati szabályokhoz igazodik, mivel ezen szabályok alapvetően befolyásolják, hogy a 
jogszerűen alkalmazható állítások igazolásának milyen módon kell megtörténnie. 

201. Az élelmiszerekkel kapcsolatban alkalmazott állítások vállalkozások általi igazolására a 
jogszabályi tilalmak, korlátok között kerülhet sor. Egy állítás GVH előtti eljárásban történő 
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igazolása nem vezethet olyan eredményre, amely (következményeit is tekintve) ellentétes a 
vonatkozó ágazati jogi szabályozással. Ennek megfelelően egy, a GVH előtt folyamatban 
lévő eljárás nem eredményezheti, hogy az élelmiszernek egészségre vonatkozó állítás lenne 
tulajdonítható a jogszabályok által rögzített feltételek teljesülésének hiányában, a 
jogszabályokban megszabott eljárásrend tiszteletben tartásának mellőzésével. Így a 
vállalkozásnak a GVH előtti eljárásban az igazolási kötelezettsége elsősorban arra terjed ki, 
hogy az állítás alkalmazására a jogszabályi előírásokkal összhangban került sor. 

202. Tehát az eljárás alá vontnak az igazolási kötelezettsége arra terjed ki, hogy alátámassza, 
állításai megfelelnek a vizsgált időszakban fennálló, a vonatkozó szabályozás által 
meghatározott alkalmazási kereteknek. Az igazolásnak több útja is lehetséges attól függően, 
hogy a vizsgált egészségre vonatkozó állítások 

− az Európai Bizottság által - a 432/2012/EU rendelettel, illetőleg a 432/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló 536/2013/EU, 851/2013/EU, 1018/2013/EU rendeletekkel - 
engedélyezett (az 1924/2006/EK rendelet 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott) 
közösségi listán szerepelnek, vagy  

− az Európai Bizottság által még nem értékelt állítások esetén az európai élelmiszer 
hatóság, az EFSA által kezelt ún. konszolidációs listán75 szerepelnek, vagy 

− amennyiben az állítás sem a közösségi, sem a konszolidációs listán nem szerepel, a 
vállalkozás egyedi kérelem benyújtásával az állítás listára történő felvételét kérte, az 
1924/2006/EK rendelet 15. és 18. cikkében foglalt előírások szerint, és azt az Európai 
Bizottság elfogadta. 

203. Ugyan az eljárás alá vont a PentaMax C-vitamin bomba összetevőjével kapcsolatban nem 
hivatkozott egyetlen EFSA állításra sem, az eljáró versenytanács előtt ismert, hogy számos, 
a C-vitaminnal kapcsolatos egészségre vonatkozó állítás alkalmazását az Európai Bizottság 
engedélyezte, azzal a feltétellel, hogy az állítás abban az esetben alkalmazható, amennyiben 
az élelmiszer legalább C-vitamin forrásnak minősül.  

204. Egy élelmiszer az 1924/2006/EK rendelet mellékletének értelmében akkor minősül 
valamilyen vitamin- vagy ásványianyag forrásnak, ha a termék legalább a 90/496/EGK 
irányelv mellékletében meghatározott jelentős mennyiséget, vagy a vitaminok és ásványi 
anyagok, valamint egyes más anyagok élelmiszerhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. 
december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint 
engedélyezett eltérések által megállapított mennyiséget tartalmaz.  

205. Mivel a PentaMax C-vitamin bomba C-vitamin tartalmával kapcsolatosan az eljárás alá vont 
nem szolgáltatott információkat, és erre vonatkozó adatot a vizsgálat sem tárt fel, ezért az 
eljáró versenytanács megállapítja, hogy a LEDLAND úgy alkalmazott a termék egészségre 
gyakorolt kedvező hatására utaló állításokat, hogy azok nem feleltek meg az ágazati 
előírásoknak, mivel nem igazolható az, hogy a termék a kedvező élettani hatás kiváltásához 
szükséges mennyiségben tartalmazza a C-vitamint. 

206. Az eljáró versenytanács megjegyzi azonban azt is, hogy a fentiektől függetlenül az sem 
nyert bizonyítást (ennek igazolására ugyanis az eljárás alá vont kísérletet sem tett), hogy az 
eljárás alá vont egyébként az elfogadott állításokat használta volna. 

207. A fentiek alapján az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PentaMax C-vitamin 
bombával kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások alkalmazásának törvényi 
feltételei nem állnak fenn, ezért ezen állítások alkalmazásával az eljárás alá vont 2008 
szeptemberétől 2015. február 1-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, így 

                                                           
75 „Consolidated list of Article 13 health claims” 
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megvalósította az Éltv. 10. §-a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, továbbá 
megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást, és 
megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat. 

A PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék jogszerű forgalmazásának kérdése 
208. Az eljáró versenytanács előtt ismert, hogy az OÉTI álláspontja szerint a LEDLAND által 

2015. február 1-ig forgalmazott PentaMax C-vitamin bomba elnevezésű termék étrend-
kiegészítő, amely azonban az OÉTI-hez nem lett bejelentve. Az eljáró versenytanács 
álláspontja szerint azonban az adott esetben a bejelentés hiánya nem jelenti egyúttal azt, 
hogy a termék forgalmazása is jogszerűtlen lenne; csupán azt, hogy a terméken nem lehet 
feltüntetni azt, hogy étrend-kiegészítő, és nem reklámozható étrend-kiegészítőként. Kérdéses 
marad azonban, hogy élelmiszerként általában jogszerűen forgalmazható-e az érintett 
termék. 

209. Mivel annak megítéléséhez szükséges információk jelen eljárásban nem állnak 
rendelkezésre, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogszerűen forgalmazza-e a PentaMax C-
vitamin bomba elnevezésű terméket, így az sem megállapítható, hogy önmagában az árunak 
a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által az eljárás alá vont valótlanul állítja, 
hogy az áru jogszerűen forgalmazható; ezért az eljáró versenytanács ezen állítás 
vonatkozásában a Ket. 31. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

Piramis-elvre épülő eladásösztönző rendszer-e PentaMax MLM rendszer 
210. Egyértelmű definíciók hiányában a köztudatban, médiában gyakran keveredik a pilótajáték, 

piramisjáték, piramis-elvű eladásösztönzés és az MLM fogalma. Az utóbbi esetében 
megállapítható, hogy olyan marketing és értékesítési módszerről van szó, ahol a 
hálózatosságnak, illetve a bizalmi kapcsolatoknak különösen nagy jelentősége van, így 
gyakorlatilag többféle üzleti modellhez kapcsolódhat. A pilótajáték elnevezés egy 
Magyarországon az 1990-es években elterjedt (bűncselekménynek ítélt) gyakorlatról kapta a 
nevét, amely később olyan média-visszhangott kapott, hogy a köznyelvben, a mindennapi 
életben gyakran minden piramis-elvű hálózat vagy MLM rendszer ekként kerül 
megnevezésre pejoratívan. 

211. A fenti elhatárolási kérdések ellenére mindegyik rendszerben közös (és sokszor a 
kommunikációs üzenetekben is megjelenik a mihamarabbi csatlakozásra való 
ösztönzésként), hogy a fogyasztói információs aszimmetriából (a csatlakozni kívánók és a 
tagok nincsenek azzal tisztában, hogy a szervezet mennyire összetett, hány szintje van stb.) 
és a lehetséges építőelemek (tagok) számának korlátos voltából származóan a szervezethez 
később csatlakozók nagyobb kihívással és kisebb hozam, illetve nyereség esélyekkel (illetve 
akár nagyobb fogyasztói kárral, költségekkel) szembesülhetnek. 

212. A korábbi, valamint a 2013. július elejétől hatályos Büntető Törvénykönyv egyaránt 
bűntettként határozza meg a piramisjáték szervezését. A Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény 299/C. §-a értelmében „aki mások pénzének előre meghatározott 
formában történő és kockázati tényezőt is tartalmazó módon való összegyűjtésén és 
szétosztásán alapuló olyan játékot szervez, amelyben a láncszerűen bekapcsolódó résztvevők 
a láncban előttük álló résztvevők számára közvetlenül vagy a szervező útján pénzfizetést 
vagy más szolgáltatást teljesítenek, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő”. 

213. A jogszabályhely indokolása szerint a játék lényege mások pénzének összegyűjtése és 
szétosztása, ugyanakkor a piramisépítés ténye az, amely az egész rendszer működésének 
korlátját is jelenti, vagyis matematikailag kimutathatóan elérkezik az a pillanat, amikor a 
lefelé terjeszkedő piramis már nem építhető, nem bővíthető tovább.  
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214. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2013. július 1-től hatályos 412. §-a – 
tartalmi változás nélkül – továbbra is bűntettként minősíti a piramisjáték szervezését. A 
rendelkezés indokolása értelmében a piramisjáték szervezése bűncselekménynek a jogi 
tárgya a pénzintézeti tevékenység törvényes működéséhez fűződő érdek, továbbá a 
cselekmény lényege a mások pénzének előre meghatározott formában, illetve feltételek 
szerint történő összegyűjtése és szétosztása, amely tevékenység mögött valós gazdasági 
teljesítmény nem, vagy csak minimális mértékben történik. 

215. A bűntettnek minősülő piramisjáték szervezés esetében tehát alapvetően valamiféle 
pénzügyi természetű, hozamokat és befektetési lehetőséget ígérő tevékenységről van szó, 
így az alapvető védendő jogi érdek – az érintettek pénzügyi helyzetén kívül – a pénzügyi 
szektor, illetve a fogyasztói bizalom az utóbbi működésében.  

216. Ezzel szemben ebben a tekintetben a piramis-elvű rendszerben működő eladásösztönzés 
Fttv.-ben meghatározott tilalma „kevésbé” szigorú feltételeket támaszt a minősítés 
tekintetében, mivel nem köti a magatartást kizárólag a pénzügyi szektorhoz, a láncszerű 
pénzbefizetésekhez és visszaosztásokhoz, felismerve az érintett piac kreatív, sokszínű, de a 
fogyasztói érdekeket esetlegesen sértő megoldásait. A szabályozás értelmében akkor valósít 
meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot a vállalkozás, ha olyan  

- piramis-elvre épülő 

- eladásösztönző rendszert 

- hoz létre, működtet, támogat, 

- melybe való belépéskor a fogyasztó azzal a lehetőséggel számol, hogy juttatásban 
részesülhet,  

- ami elsősorban más fogyasztók rendszerbe történő beléptetéséből és kevésbé az áruk 
értékesítéséből vagy fogyasztásból származik. 

217. A LEDLAND által működtetett PentaMax MLM rendszer esetében – hangsúlyozva, hogy a 
jelen versenyfelügyeleti eljárásnak nem tárgya a magatartás Büntető Törvénykönyv szerinti 
minősítése, illetve vizsgálata – a fenti tényállási elemek az alábbi módon valósulnak meg. 

Piramis-elv 
218. Tekintettel arra, hogy egy tag a rendszerhez való csatlakozást követően abban érdekelt, hogy 

közvetlenül is minél több tagot csatlakoztasson maga alá, valamint hogy az alatta 
csatlakozott tagok is aktívan szervezzenek be maguk alá tagokat és vállalkozásokat, egy tag 
alatt 12 szint mélységű rendszer (csapat) épülhet ki, amelynek csúcsán a tag áll, úgy, hogy 
az alatta levő szinteken növekvő számú tag van. 

219. Maga az eljárás alá vont is elismeri, hogy a PentaMax rendszere piramis-elvű a rendszer 
működéséhez és a jutalékokhoz kapcsolódóan az alábbi, a honlapon megjelenített 
tájékoztatás és szöveges számpélda révén: 

„Az alapjutalék a saját és a szponzorált tagok (csoport) vásárlásai bónuszértékének 7%-a 
tizenkét szint mélységig, tehát 7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7%.” 

„Mit szólna ahhoz, ha 716 000,- Ft havi jövedelmet ajánlanék Önnek és cserébe csak azt 
kérném, hogy minden hónapban hozzon be egy tagot, aki Önhöz hasonlóan biztosan behoz 
minden hónapban egy tagot? 
Nézzük meg, hogyan lehetséges ez! 
Az első hónapban ketten vannak, az Ön jutaléka az egy szponzoráltjának vásárlása után 
350,- Ft. 
A második hónapban a szponzoráltja is behoz egy új tagot és Ön is behoz egy új tagot, 
összesen négyen vannak és három szponzoráltjának vásárlásai után 1050,- Ft jutalékot kap. 
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A harmadik hónapban mind a négyen behoznak egy-egy új tagot, nyolcan vannak és hét 
szponzoráltjának vásárlásai utáni jutaléka 2450,- Ft. 
A negyedik hónapban mind a nyolcan behoznak egy-egy új tagot, tizenhatan vannak és 
tizenöt szponzoráltjának vásárlásai utáni jutaléka 5250,- Ft. 
Az ötödik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, harmincketten vannak és az 
Ön jutaléka 10 850,- Ft. 
A hatodik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, hatvannégyen vannak és az Ön 
jutaléka 22 050,- Ft. 
A hetedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, százhuszonnyolcan vannak, 
jutaléka 44 450,- Ft. 
A nyolcadik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőszázötvenhatan vannak, 
jutaléka 89 250,- Ft. 
A kilencedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ötszáztizenketten vannak, 
jutaléka 178 850,- Ft. 
A tizedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ezerhuszonnégyen vannak, 
jutaléka 358 050,- Ft. 
A tizenegyedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőezernegyvennyolcan 
vannak, 716 450,- Ft. 
És ez a sor tovább folytatódik...” 

220. Megállapítható tehát, hogy az eljárás alá vont rendszere mint szervezet és mint üzleti modell 
is piramisszerűen épül fel.  

Eladásösztönző rendszer 
221. Marketing szakmai szempontból a legszűkebb értelemben vett definíció szerint az 

eladásösztönzés (promóció) az olyan – a fogyasztó és az értékesítendő termék közötti – 
közvetlen kommunikációs csatornát feltételező marketingtevékenység, amely a termék, 
szolgáltatás értékesítésének növelésére irányul és amely nem tartozik a személyes eladás, a 
reklám (pontosabban az ATL, azaz az „above the line” típusú, szélesebb fogyasztói kört 
célzó, a közvetlenséget nélkülöző reklámeszközök), illetve a Public Relations fogalmába. 
Leggyakoribb formái a különféle árengedmények, díjvisszatérítések, kedvezmények, 
vásárláshelyi eladásösztönző eszközök, szóró ajándékok, termékminták, vásárok, 
árubemutatók stb. 

222. A PentaMax rendszerével kapcsolatosan megállapítható, hogy eladásösztönző rendszerről 
van szó, mivel 

- a fogyasztók a rendszerbe való belépéssel az ígért kedvezmények és egyéb előnyök 
révén motiváltak abban, a PentaMax Netáruházban kínált termékeket vegyék igénybe;  

- az eljárás alá vont közvetlenül érdekelt a PentaMax népszerűsítésében a csatlakozó 
tagok és vállalkozások kumulált termékvásárlásai miatt. 

A rendszer létrehozása, működtetése, támogatása 
223. Az eljárás alá vont nem csupán érdekelt a rendszer működésében, hanem maga hozta létre a 

hálózat alapjait, továbbá működteti azt pl. a termékmegrendelések kezelése és a jutalékok 
kifizetése, valamint a kommunikációs gyakorlat (honlap és a hírlevelek tartalmának 
meghatározása) által, továbbá a folyamatos kommunikációval további csatlakozásra 
ösztönöz, amivel szintén a rendszer működését támogatja. 

A fogyasztói juttatás és annak forrása 
224. Eljárás alá vont vizsgált kereskedelmi gyakorlatának egyik – kétségtelen – központi üzenete, 

hogy könnyen akár 700.000 Ft feletti jövedelem szerezhető a PentaMax rendszerében, 
melyeket például az alábbi, a honlapon közzétett állítások támasztanak alá: 
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− Slágercikkünk a pénzkereset. 

− Először nevettek, amikor azt mondtam, hogy otthon ülve százezreket lehet keresni, de 
amikor elolvasták ezt az oldalt... 

− Egyszerűen meg kell vásárolni és ki kell próbálni a termékeinket és ismerőseinek, 
barátainak ajánlani kell a netáruházunkat. Az ő vásárlásaikból és az általuk behozott 
tagok vásárlásaiból nagyon magas jutalékot fizetünk Önnek. 

− Mit szólna ahhoz, ha 716 000,- Ft havi jövedelmet ajánlanék Önnek és cserébe csak 
azt kérném, hogy minden hónapban hozzon be egy tagot, aki Önhöz hasonlóan 
biztosan behoz minden hónapban egy tagot? 

− A csoportjába tartozó emberek vásárlásai bónuszértékének 7%-át kapja Ön 
jutalékként 12 szinten keresztül, ha a vezetői forgalmat elérte, akkor korlátlan 
mélységben. 

− A most bemutatásra kerülő PentaMax rendszerrel jelentős jövedelemhez juthat. 
Alapszabály, ha jelentős jövedelemre akar szert tenni, csak olyan vállalkozásba 
kezdjen, amelyik a sokszorozódást lehetővé teszi. Tehát a lényeg a sokszorozódásban 
van.  Csak olyan üzleti vállalkozásba kezdjen, ahol sokszorozódásra van lehetősége, 
különben a saját véges ideje korlátozza az elérhető jövedelmet. A network marketing 
jellegű üzletekben úgy biztosítható a sokszorozódás, hogy nem kell alkalmazottat 
felvennie, és nem kell másokat kihasználnia. A PentaMax üzletrendszerben 
ugyanakkor alkalmazható az internetes (affiliate) marketing módszere, hiszen minden 
résztvevő kap egy saját kóddal ellátott honlapcímet, (mi úgy hívjuk, szponzorlinket) és 
tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint látogatókat irányítani a PentaMax 
honlapunkra. Ha valaki ezen a linken, ill. honlapon csatlakozik a PentaMax-hoz, ő a 
mi csoportunkba kerül, ha vásárol, jutalékot kapunk. Ugyanakkor ő is kap egy saját 
honlapot, és miután szeretne jövedelemre szert tenni, ugyanazt teszi, amit mi, és az 
általa behozott tagok vásárlása után is jutalék jár nekünk. Na, ez a sokszorozódás! 
Máris megdupláztuk, megtripláztuk a saját munkánkat, így az elérhető jövedelmünket 
is. 

− Nem kell éjjel-nappal a számítógép előtt ülnie. Egyrészt az internetes 
munkafolyamatok nagy része automatizálható, másrészt beindul a sokszorozódás, így 
Ön akkor is pénzt fog keresni, ha alszik, vagy nyaral. Ez pedig már az ún. passzív, 
ismétlődő jövedelem. És ez a célunk. Hogy akkor is jöjjön majd a pénz, ha már nem 
dolgozunk, mert nem akarunk, vagy nem tudunk dolgozni. Nem arról van szó, hogy 
munka nélkül akarunk pénzt keresni, hanem olyan munkát szeretnénk, amely, ha 
egyszer jól elvégeztük, a befejezése után is hozza nekünk a pénzt. A PentaMax ilyen 
munka, ilyen üzlet.  

− Mit jelent az, hogy "pár év aktív munka után nyugdíjba is mehetek"? A vezetői és 
felsővezetői szintet elért Tagok teljes mélységű jutalékot kapnak (nem csak 12 szint 
mélységben), ezért az alattuk, önmagától továbbszerveződő hálózatból akkor is 
jelentős jutalékot kapnak, ha már nem dolgoznak tovább. 

− Ha sokat vásárolok sok lesz a jutalékom? Igen.  A saját vásárlás után is jár jutalék, de 
az igazán nagy jutalékokat a csoportod (a szponzoráltjaid) vásárlásaiból tudod 
gyűjteni. Magas jutalékot tehát a csoportod bővítésével érhetsz el. 

225. A jutalék forrása tehát főképpen a többi – a csoporthoz később csatlakozott – tag 
vásárlásából keletkezett bevétel, de semmi esetre sem valamely termék (rendszeren kívüli, 
így bevételt generáló) értékesítése vagy fogyasztása. Erről egyébként maga az eljárás alá 
vont is tájékoztatja a leendő tagjait, amikor passzív, ismétlődő jövedelmet ígér. 
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226. Az a körülmény, hogy a tagoknak nem kell belépési díjat vagy klubtagsági díjat fizetniük, 
nem kérdőjelezi meg azt, hogy a juttatás elsősorban további fogyasztók rendszerbe való 
beléptetésétől várható, hiszen az adott tag alatt lévő, több szinten elhelyezkedő fogyasztók 
elvileg együttesen nyilvánvalóan nagyobb számú tagot tudnak csatlakoztatni, így nagyobb 
összegű jutalékot tudnak elérni, mint az adott tag önmagában, így minden felhasználónak 
érdeke további fogyasztók csatlakoztatása (is).  

227. Ugyanakkor minél később csatlakozik valaki, annál kisebb az esélye, hogy olyan 
természetes személyeket vagy vállalkozásokat tudjon a rendszerbe csatlakoztatni, akik a 
csatlakozásukért cserébe vásárolnak vagy más módon ellentételezik a tagságukat.  

228. A fentiek alapján megállapítható, hogy a fogyasztók olyan várható juttatásban részesülnek, 
amelynek elsősorban nem fogyasztás vagy értékesítés az alapja, hanem további tagok 
csatlakoztatása. Az eljárás alá vont kommunikációs gyakorlatában is megjelenő módon a 
fogyasztók a kiemelkedő jövedelmet és a különböző egyéb kedvezményeket alapvetően a 
rendszer tagokkal való bővítése révén érhetik el, így a fentiek figyelembe vételével 
megállapítható, hogy a juttatás elsősorban további fogyasztóknak a rendszerbe való 
beléptetéséből, és kevésbé áruk értékesítéséből vagy fogyasztásából ered. 

229. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az eljárás alá vont olyan piramis jellegű 
eladásösztönző rendszert hozott létre és működtet, ahol a fogyasztók a kommunikációkban 
ígért előnyökhöz, jutalékokhoz elsősorban további fogyasztók és vállalkozások 
csatlakoztatása által jutnak, és nem termékek/szolgáltatások értékesítése vagy fogyasztása 
révén. A fentiek alapján az eljárás alá vont az általa kialakított PentaMax rendszerrel 
megvalósította az Fttv. melléklete 14. pontjában foglalt magatartást és megsértette az Fttv. 3. 
§-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat. 

230. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont érvei kapcsán megjegyzi, hogy nem az MLM 
értékesítési forma jogszerűtlen, hanem az Fttv. mellékletének 14. pontjában rögzített 
gyakorlat. 

A PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes a belépés és a klubtagság kérdése  
231. A PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes a belépés és a klubtagság kérdését az eljáró 

versenytanács annak értékelése során, hogy a PentaMax MLM rendszer piramis-elvre épülő 
eladásösztönző rendszer-e, már figyelembe vette, annak külön tényálláskénti értékelése nem 
indokolt a kereskedelmi gyakorlat összetettségére is tekintettel. Az előbbiekre figyelemmel 
az eljáró versenytanács a PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes belépésre és 
klubtagságra utaló állítás kapcsán a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a Ket. §-a (1) 
bekezdésének e) pontja alapján. 

 

VIII. 
Összefoglalás 

232. A fogyasztók alapvetően több féle termék-kategóriába tartozó, különböző minősítésű 
fogyasztási cikkekkel, szolgáltatásokkal találkozhatnak a különböző piacokon. Azonban 
általánosságban elmondható, hogy ahhoz, hogy bármely termék vagy szolgáltatás 
gyógyhatással népszerűsíthető legyen, megfelelően és szigorú (tudományos, klinikai) 
keretek között igazolni kell az érintett piaci szereplőknek a hatásokat. Amennyiben nem 
állítana fel a szabályozás és a jogalkalmazás szigorú, minden vállalkozásra kiterjedő 
kereteket, azon piaci szereplők, akik jogszerűen forgalmazzák, minősíttetik és reklámozzák 
termékeiket, jelentős piaci hátrányba kerülnének.  

233. Szintén szigorú – bár termékkategóriánként eltérő – elvárások szerint szükséges azt is 
igazolni, hogy egy termék egészségre vonatkozó vagy bármilyen más pozitív hatással 
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rendelkezik. A hatások ugyanis alapvetően bizalmi jellemzők közgazdasági értelemben: a 
vásárló, felhasználó még a fogyasztást követően sem tud egyértelműen megbizonyosodni 
arról, hogy az elért eredmény minek köszönhető és hogy egyáltalán van-e eredmény, volt-e 
hatás. 

234. Az a piaci szereplő tehát, aki valótlan, jogilag nem megfelelően igazolt hatásokat tulajdonít 
termékének, jogsértést követ el. Amennyiben ez a jogsértés az emberi egészséggel, a 
gyógyulással kapcsolatos különösen jelentős súlyúnak minősülhet. 

235. A jelen versenyfelügyeleti eljárás vizsgált kereskedelmi gyakorlat alapvetően az eljárás alá 
vont honlapján és hírleveleiben megjelent tájékoztatás. Az eljárás alá vont termékeinek 
webshopban történő értékesítése kapcsán elmondható, hogy az egyes termékek mellett nem 
találhatóak termékleírások, csak szakmai- és/vagy laikus vélemények. Az eljáró 
versenytanács megállapította, hogy többezer forintos termékek esetében nem életszerű, hogy 
egy fogyasztó azokat úgy vásárolja meg, hogy nem tud róluk semmit. A jelen ügyben 
azonban a fogyasztói tájékozódásnak a termékekkel kapcsolatban csupán egyetlen forrása 
ismert: az eljárás alá vont honlapján megjelenő információk köre. Ekként ezen 
tájékoztatások kereskedelmi gyakorlatnak tekintendőek céljukat és hatásukat is nézve. 

236. Az eljárás alá vont feltételezett korrupcióval és a szólásszabadság korlátozásával 
kapcsolatos észrevételei kapcsán az eljáró versenytanács általánosságban megjegyzi, hogy 

- a GVH eljárásai és döntései nyilvánosak, tartalmuk megismerhető, 

- más piaci szereplők magatartása nem menti az eljárás alá vontak jogsértő magatartásait, 

- különböző kategóriákba tartozó termékek szabályozása is eltérő, 

- a GVH több MLM értékesítési rendszert vizsgált az elmúlt években is, és több esetben 
állapított meg jogsértést is,76 

- az eljáró versenytanács nem a vélemények megjelenítését, hanem a jogsértő 
kereskedelmi gyakorlatot tilalmazza, 

- a GVH nem vizsgálta az eljárás alá vont termékeinek közegészségügyi kockázatát, 
ebben a kérdésben szakmai ismerettel rendelkező szervezetek álláspontját kérte. 

237. Mivel annak megítéléséhez szükséges információk jelen eljárásban nem állnak 
rendelkezésre, hogy az eljárás alá vont vállalkozás jogszerűen forgalmazza-e a PentaMax C-
vitamin bomba elnevezésű terméket, így az sem megállapítható, hogy önmagában az 
áruknak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által az eljárás alá vont valótlanul 
állítja, hogy az áru jogszerűen forgalmazható; ezért az eljáró versenytanács ezen állítások 
vonatkozásában a Ket. 31. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján az eljárást megszünteti. 

238. A PentaMax MLM rendszerbe történő ingyenes a belépés és a klubtagság kérdését az eljáró 
versenytanács annak értékelése során, hogy a PentaMax MLM rendszer piramis-elvre épülő 
eladásösztönző rendszer-e, már figyelembe vette, így az erre utaló állítások kapcsán a 
versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a Ket. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján. 

239. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján megállapítja, 
hogy az eljárás alá vont vállalkozás (honlapján és hírleveleiben) 

− a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek vonatkozásában a termékek 
egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan nem az ágazati szabályoknak 
megfelelő, így megtévesztő állításokat tett közzé, ekként 2008 szeptemberétől 2015. 
május 4-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, mivel megvalósította az 

                                                           
76 Pl. Vj/74-2012. számú versenyfelügyeleti eljárás  
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Éltv. 10. §-a (2) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, továbbá megvalósította az 
Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást, így megsértette az 
Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat; 

− 2008 szeptemberétől 2015. május 4-ig jogellenes reklámtevékenységet valósított meg 
azáltal, hogy az arany-, ezüst- és rézkolloid termékeket olyan gyógyhatásra utaló 
állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében 
irányadó ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó 
előírásoknak, ezáltal pedig megsértette az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
tilalmat; 

− 2008 szeptemberétől a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek népszerűsítése 
során valótanul állítja, hogy a Független Minőségellenőrző Team tesztelte, ellenőrizte 
és kiváló minősítéssel látta el a termékeket, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot 
tanúsított, mivel megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pont bk) alpontjában 
foglalt tényállást, így megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat; 

− 2008 szeptemberétől a platina-, arany-, ezüst- és rézkolloid termékek forgalmazásával 
önmagában a termékek népszerűsítése által (tekintettel azok közegészségügyi 
kockázatára) megvalósította az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglalt tényállást, így 
megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat; 

− a PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett egészségre vonatkozó állítások 
alkalmazásának törvényi feltételei nem állnak fenn, ezért ezen állítások 
alkalmazásával az eljárás alá vont 2008 szeptemberétől 2015. február 1-ig 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, így megvalósította az Éltv. 10. §-a 
(2) bekezdés b) pontjában foglalt tényállást, továbbá megvalósította az Fttv. 6. §-a (1) 
bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállást, és megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) 
bekezdésében előírt tilalmat; 

− 2008 szeptemberétől 2015. február 1-ig jogellenes reklámtevékenységet valósított meg 
azáltal, hogy a PentaMax C-vitamin bombát olyan gyógyhatásra utaló állításokkal 
népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó 
ágazati rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó 
előírásoknak, ezáltal pedig megsértette az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
tilalmat; 

− 2008 szeptemberétől az általa kialakított PentaMax rendszerrel olyan piramis jellegű 
eladásösztönző rendszert hozott létre és működtet, ahol a fogyasztók a 
kommunikációkban ígért előnyökhöz, jutalékokhoz elsősorban további fogyasztók és 
vállalkozások csatlakoztatása által jutnak, és nem termékek/szolgáltatások értékesítése 
vagy fogyasztása révén, ezzel megvalósította az Fttv. melléklete 14. pontjában foglalt 
magatartást, és megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat. 

240. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy az Éltv. szerint is értékelt magatartások esetében a 
jogsértés nem csupán 2015. május 4-ig tartott, hanem ezen időponton túl is (folyamatos 
honlapi tartalom) a kolloid-tartalmú termékek esetében, de a megállapítás csak a jogszabály-
változásig tartó időre vonatkozik, ami azonban nem jelenti azt, hogy a hatályos jogszabályok 
alapján nem azonosan lenne értékelendő a magatartás. 

241. Tekintettel arra, hogy (a honlap változatlansága miatt) valószínűsíthető, hogy az eljárás alá 
vont a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot nagyrészt továbbra is folytatja, az eljáró 
versenytanács a jogsértés megállapításán túlmenően a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdés g) és i) 
pontja alapján  
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− egyrészt megtiltja a fenti jogsértő magatartás (ide nem értve a már nem forgalmazott 
PentaMax C-vitamin bombával kapcsolatosan tett állításokat) folytatását a határozat 
kézhezvételét követően 5 napon belül, 

− másrészt arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy (a jelen határozat kézhezvételét 
követő 10 napon belül) helyreigazító nyilatkozatként  

 honlapján 90 napos időtartamra, valamint  

 minden korábbi megrendelőjének, illetve a PentaMax rendszer tagjainak 
elektronikus levélben (e-mailben) megküldve  

tegye közzé a jelen ügyben hozott határozat rendelkező részét, 

− harmadrészt arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét 
követően 20 napon belül dokumentálva igazolja a GVH felé, hogy az eltiltásnak, 
illetve a helyreigazításnak megfelelt (azaz abbahagyta a jogsértő kommunikációt és 
közzétette, valamint megküldte a helyreigazító nyilatkozatokat). 

242. A fentiek teljesítését a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrizheti. 

243. Tekintettel a jogsértések jellegére és súlyára, az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) 
bekezdés a) pontja alapján bírság kiszabását is indokoltnak tartotta az eljárás alá vont 
vállalkozással szemben. Az eljárás alá vont hivatkozott ugyan arra, hogy egy esetleges 
bírság a vállalkozás létét fenyegetné, azonban az eljáró versenytanács álláspontja szerint az 
eljárás alá vont még az eljáró versenytanács előzetes álláspontját követően sem módosította 
a honlapját, illetve nem vette komolyan azon megállapítást sem, hogy a kolloidok 
közegészségügyi kockázatot jelentenek. Megállapítható továbbá, hogy az eljárás alá vont 
tevékenységének egészét érinti a jogsértő kereskedelmi gyakorlat. 

244. Az eljáró versenytanács a bírság összegét a Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a GVH 
Elnökének és a Versenytanács Elnökének 2/2015. számú, a bírság mértékének 
meghatározásával kapcsolatban kialakult versenytanácsi gyakorlatot rögzítő közleményben 
foglaltaknak megfelelően határozta meg.  

245. A kiszabandó bírság összegének a meghatározása alapvetően négy, egymást követő lépésben 
történik. Az eljáró versenytanács először meghatározza a bírság kiinduló összegét, majd az 
adott ügyben figyelembeveendő, a jogsértés súlyát, hatását enyhítő és súlyosító 
körülmények mérlegelésével meghatározza a bírság alapösszegét. Ezt követően – 
amennyiben indokolt – az esetleges korrekciós tényezőkre tekintettel megváltoztatja az 
alapösszeget, végül figyelemmel van a bírság maximális összegére mint korlátra. 

246. A jelen ügyben a bírság összegének megállapításakor az eljáró versenytanács a vizsgált 
kereskedelmi gyakorlattal érintett termékek vizsgált időszakra vonatkozó árbevételéből 
(annak 5%-ából) indult ki, mivel az eljárás alá vont nyilatkozata szerint nem merült fel 
reklámköltsége. Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy a jogsértés jellege miatt a bírság 
alapösszegének meghatározása során jelen ügyben a reklámköltség nem is adna megfelelő 
viszonyítási alapot, mivel a vizsgált kommunikációs gyakorlat főként online hirdetéseken 
keresztül valósult meg, amely reklámhordozók költsége elhanyagolható mértékű más 
reklámeszközökhöz és a potenciális hatásaihoz viszonyítva. A reklámköltséget a termék 
értékesítéséből származó árbevétel számottevően meghaladja. 

247. A jelen ügyben a releváns időszakbeli értékesítési nettó árbevétel tételei az alábbiak voltak 
az eljárás alá vont mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolói szerint:77 

                                                           
77 Az eljárás alá vont 2015. április 8. napján kinyomtatott eredmény-kimutatásait a Vj/8-12/2015. számon iktatott 
ügyiratok tartalmazzák. 
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Időszak Értékesítés nettó árbevétele 
2008. 23 851 000 Ft 
2009. 26 203 000 Ft 
2010. 24 240 000 Ft 
2011. 16 735 000 Ft 
2012. 18 751 000 Ft 
2013. 18 833 000 Ft 
2014. 20 231 000 Ft 

Összesen: 148 844 000 Ft 
 

248. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az árbevételének kb. fele származik az érintett 
termékek értékesítéséből, illetve az eljáró versenytanács figyelemmel van arra is, hogy 

- a 2008. évi adatok csak részben figyelembe veendőek, miközben a 2015. évi releváns 
árbevétel nem ismert, 

- az MLM rendszerből származó árbevétel nem választható szét, 

így a jelen ügyben az eljáró versenytanács 70 millió Ft-ban határozta meg a releváns 
árbevételt, amely összegnek az 5%-a (3,5 millió Ft) a kiinduló bírságösszeg. 

249. Az eljáró versenytanács kiemelt súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy 

- a jogsértő kereskedelmi gyakorlat részben pénzügyi nehézségekkel küzdő, részben 
egészségügyi problémával érintett fogyasztókat célzott meg, akik az átlagosnál 
érzékenyebbek a problémájukkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációk iránt; 

- a vállalkozás adott időszakban – elkülöníthető, külön-külön értékelhető magatartásként – 
több jogsértő fogyasztói tájékoztatást is közölt, ami azt mutatja, hogy nem elszigetelt 
esetről van szó; 

- az eljárás alá vont vállalkozás az adott – az emberi egészség védelme miatt fokozott 
felelősséget kívánó – ágazat szabályai körében alkalmazott jogsértő kommunikációs 
gyakorlatot, így az eljárás alá vont magatartása nagy fokban felróható, nem éri el az 
adott helyzetben általában elvárható magatartási mércét, nem felel meg a társadalom 
értékítéletének. 

250. Végezetül az eljáró versenytanács a fentieknek megfelelően kalkulált bírságösszeget 
megvizsgálta abból a szempontból is, hogy a speciális és generális prevenció elveit 
figyelembe véve az – figyelemmel az ügy összes körülményeire – kellő mértékű elrettentő 
erőt képvisel-e, valamint, hogy nem haladja-e meg a törvényi maximumot.  

251. Az eljáró versenytanács végül (ugyan a jelen ügyben az eljárás alá vont részletfizetési 
kérelmét és egyéb, bírsággal kapcsolatos megjegyzéseit sem tudta figyelembe venni a 
lentiek szerint) az eljárás alá vont pénzügyi adatai és működési jellemzői miatt – és az 
eltiltásra is tekintettel – a fent meghatározott alapösszegnél kisebb bírságösszeg két 
részletben történő megfizetése mellett döntött. 

 

IX. 
Egyéb kérdések 

Részletfizetés 

252. A Ket. 74. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezést tartalmazó döntésben a hatóság 
részletekben történő teljesítést is előírhat. A részletfizetés engedélyezése azonban 
különleges és kivételes eset, csak a vállalkozás igazolt pénzügyi nehézségeire tekintettel 
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történhet. A részletfizetés akkor engedélyezhető, ha a kiszabandó bírság egy összegben való 
megfizetése – folyó fizetési lehetőségeit figyelembe véve – kirívóan aránytalan terhet róna 
az adott vállalkozásra.  

253. A versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó rendelkezések következtében részletfizetési 
kedvezmény csak abban az esetben adható, ha azt a vállalkozás a döntés meghozatala előtt 
kéri. A döntés meghozatala után már nincs a GVH-nak lehetősége a döntés módosítására a 
részletfizetés engedélyezése okán, tekintettel arra, hogy a Tpvt. 44. §-a kizárja a Ket. 74. § 
(2)-(5) bekezdéseinek alkalmazhatóságát. 

254. A részletfizetés megállapíthatóságának mérlegelése során az eljáró versenytanácsnak 
figyelemmel kell lennie a jogsértés jogkövetkezményének a jogsértés megállapításához 
időben közeli végrehajtásához fűződő közérdekre is a vállalkozás pénzügyi helyzetének 
veszélyeztetettségével összefüggésben. 

255. Továbbá általánosságban elmondható a joggyakorlat alapján, hogy a részletfizetést 
önmagában, az összefüggések részletes és ok-okozati ismertetése nélkül nem alapozzák meg 
azon körülmények, hogy a cég veszteséges volt, hitellel rendelkezik, jelentősebb beruházást 
végez, továbbá a pénzügyi vagy likviditási nehézségeket sem elég önmagában állítani, azt 
okirattal és számszerű indokolással alá kell támasztani. 

256. Az eljárás alá vont úgy kérte a versenyfelügyeleti bírság részletekben való fizetésének a 
lehetőségét, hogy annak sem indokait, sem kereteit nem jelölte meg részletesen (csak az 
alacsony összegű nyereségre utalt), így az eljáró versenytanács a rendelkezésre álló adatok, 
illetve saját következtetései alapján döntött, azzal, hogy amennyiben az eljárás alá vont nem 
fizeti meg az első részletet, a teljes összeg esedékessé válik. 

257. Az eljárás alá vont egyes pénzügyi mutatói az alábbi módon alakultak az elmúlt években: 
Ezer Ft 2011. 2012. 2013. 2014. 
Értékesítési nettó árbevétele 16.735 18.751 18.833 20.231 
Anyagjellegű ráfordítások 13.783 18.162 16.480 18.608 
Személyi jellegű ráfordítások 2.290 1.441 1.452 1.504 
Eszközök összesen 7.444 7.509 6.304 6.468 
Készletek 6.880 6.797 6.137 6.090 
Saját tőke -480 -1.264 -369 -276 
Jegyzett tőke 3.100 3.100 3.100 3.100 
Mérleg szerinti eredmény 170 -783 895 93 

 

258. A rendelkezésre álló adatok forrás a http://e-beszamolo.im.gov.hu link, az elérhető releváns 
adatok a Vj/8-38/2015. számú irattal kerültek beemelésre a versenyfelügyeleti eljárás iratai 
közé. Az eljárás alá vont saját tőkéjének – fentiek szerinti – több éven át tartó negatív volta a 
vállalkozás működésének egyéb (jogszerűségi) problémáira is rávilágít.  

Egyéb kedvezmény, figyelmeztetés 
259. Az eljárás alá vont által hivatkozott bírság-kedvezmény a versenyfelügyeleti eljárásokban 

nem alkalmazandó. A GVH egyrészt nem hatósági ellenőrzést végző szerv, amelyre 
irányadó lenne a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény 12/A. §-ának (1) bekezdése,78 másrészt az előző jogszabályhely (2) 
bekezdésének a) és d) pontja is azt mondja, hogy nincs lehetőség a bírságtól való 

                                                           
78 A hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés 
esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló 
eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak, illetve kötelesek megvizsgálni a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában 
szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét. 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/
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eltekintésre, ha a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy 
veszélyeztet, illetve ha a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy 
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható 
csoportjához tartozó személlyel szemben került sor. 

260. Továbbá a Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a Ket. 94. § (1) bekezdés a) 
pontja79sem alkalmazandó a versenyfelügyeleti eljárásra. 

261. A jelenleg hatályos Tpvt. a figyelmeztetés intézményének a lehetőségét biztosítja. Az eljáró 
versenytanács megjegyzi, hogy a figyelmeztetés intézményéről szóló rendelkezések 2015. 
június 19-től hatályosak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő 
egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2015. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Módtv2.) révén. A Tpvt. 95/D. § (1) bekezdése értelmében azonban a Tpvt.-
nek a Módtv2.-vel megállapított 76. § (1) bekezdés l) pontját,80 valamint 78. § (8) 
bekezdését81 csak az ezen rendelkezések hatálybalépését (azaz 2015. június 19-ét) követően 
indult vagy megismételt versenyfelügyeleti eljárásban kell alkalmazni. A jelen 
versenyfelügyeleti eljárás 2015. február 5-én indult. Erre való tekintettel az eljáró 
versenytanács nem látott lehetőséget arra, hogy a jelen ügyben figyelmeztetést alkalmazzon. 
Az eljáró versenytanács megjegyzi azonban, hogy a jelen ügyben egyébként sem tartaná 
alkalmazhatónak a figyelmeztetést az érintett (sérülékeny) célcsoportokra is tekintettel. 

262. Az eljáró versenytanács megjegyzi továbbá, hogy a figyelmeztetés intézményének 
alkalmazása kötelezettséget is ró a piaci szereplőkre, hiszen ezen rendelkezés értelmében a 
versenyjogi előírásoknak megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet 
kell a vállalkozásoknak kialakítania, ami együttműködési készséget és jogkövetési 
szándékot feltételez. 

Bizonyítási indítvány 
263. Az eljáró versenytanács a rendelkezésre álló bizonyítékokat, főként az eljárás alá vont 

nyilatkozatait és egyéb irati bizonyítékokat a Ket. 50. §-ának (6) bekezdése alapján 
egyenként és összességükben értékelte, mely értékelés során a fenti körülményekre volt 
figyelemmel. 

264. A Ket. 62. §-ának (3) bekezdése értelmében az adott ügyben tartott tárgyaláson az ügyfél 
indítványozhatja más bizonyíték beszerzését is. Az eljárás alá vont öt kérdésben élt 
bizonyítási indítvánnyal, amelyeket azonban az eljáró versenytanács nem tartott indokoltnak 
az alábbiakra tekintettel. 

265. A joggyakorlat értelmében bizonyítási indítványok esetében azokat a rendezőelveket 
szükséges mérlegelni, hogy ha lefolytatására kerül a bizonyítás, megváltozhat-e a jogsértés 
megítélése, illetve nem vezet-e az eljárás elhúzódásához vagy túlbizonyításhoz. 

266. A jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy egyik indítvány sem tényre irányul, 
illetve nem is lenne alkalmas arra, hogy a feltárt kereskedelmi gyakorlat megítélését 
bármiben is megváltoztassa. 

                                                           
79 Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági 
döntésben foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a 
jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő 
figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. 
80 Az eljáró versenytanács határozatában a 78. § (8) bekezdése szerinti figyelmeztetést alkalmazhatja arra vonatkozó 
kötelezettség előírása mellett, hogy az ügyfél alakítson ki a versenyjogi előírásoknak megfelelést és jogsértés 
megelőzését biztosító belső eljárásrendet. 
81 Kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - kivéve az Európai Unió jogába 
való ütközés esetét - bírság kiszabása helyett az eljáró versenytanács figyelmeztetést is alkalmazhat. 
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267. A szakhatóságoktól nem várható más eredmény attól, amit eddig is megosztottak a GVH-
val, illetve az Európai Független Minőségellenőrző Team quality managerének és a 
versenytársaknak a GVH joggyakorlatával kapcsolatos véleménye nem releváns a jelen 
ügyben. 

Bírság és jogorvoslat 
268. A bírság első részletét a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, 

függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. Amennyiben az 
eljárás alá vont az első részletet elmulasztja, a teljes összeg esedékessé válik.  

269. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2) bekezdése szerint a 
keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a 
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a 
Versenytanács nem foganatosíthatja. 

270. A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára 
történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő 

- az eljárás alá vont neve, 

- a versenyfelügyeleti eljárás száma, 

- a befizetés jogcíme (bírság). 

271. A Tpvt. 44. §-a alapján a Ket. versenyfelügyeleti eljárásra is irányadó 140. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a végrehajtást megindító hatóság vagy a bíróság függesztheti fel a 
végrehajtást. A Ket. 140. §-ának (3) bekezdése szerint a végrehajtást megindító hatóság a 
kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, ha a kötelezett a 
felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási 
eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal. 

272. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget 
nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része.  

273. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a GVH megindítja a határozat 
végrehajtását. Az eljáró versenytanács tájékoztatja a kötelezettet, hogy a Tpvt. 90/A. §-ának 
(1) bekezdése alapján a GVH által kiszabott, teljesítési határidőben meg nem fizetett bírság 
(valamint a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi 
pótlék) behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik. 

274. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja. A végzés 
elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 82. §-a, illetve a Ket. 98. §-a (3) bekezdésének c) pontja 
biztosítja. 

Budapest, 2015. november 24. 

 

 dr. Szoboszlai Izabella s.k. 
előadó versenytanácstag 

 

dr. Berki Ádám s.k. 
versenytanácstag 

 Dr. Miskolczi Bodnár Péter s.k. 
versenytanácstag 
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MELLÉKLET 
 

1. Az eljárás alá vont honlapjának tartalma a vizsgált időszakban 

Nyitólap: http://pentamax.eu/1000/? 
 
PENTAMAX NETÁRUHÁZ - SLÁGERCIKKÜNK A PÉNZKERESET 
 
Garay Dániel a Pentamax áruház munkatársa üdvözli Önt! 
Először nevettek, amikor azt mondtam, hogy otthon ülve százezreket lehet keresni, de amikor elolvasták ezt az 
oldalt... 
Sokan vannak munkahely nélkül. 
Egyre kevésbé biztos, hogy akinek van munkahelye, azt hosszú távon is képes megtartani. 
A gyermeknevelés, betegápolás miatt otthon maradóknak szinte semmi esélyük a pénzkeresésre. 
A megélhetési költségek és a kölcsönök havi törlesztő részletei pedig egyre nőnek... 
Ugye milyen jó lenne otthon, a számítógép előtt ülve pénzt keresni? 
Szabad időbeosztásban dolgozni, akár a tanulás, gyermeknevelés vagy a munkahelyi tevékenység mellett? 
Milyen jó lenne jelentős jövedelemhez és nyugdíjhoz jutni egy érdekes és könnyű munkával. 
Ezt a lehetőséget kínálja Önnek a PentaMax Netáruház üzleti rendszere! 
• Otthonról, a számítógép előtt ülve, saját időbeosztásában végezheti a munkát. 
• Nem kell semmit sem eladnia, nem kell munkaidő után, árucikkel teletömött táskával szomszédolnia. 
• Egy Személyi Titkárt bocsátunk a rendelkezésére, aki az Ön utasítására elvégzi a levelezési munkákat és Önnek 

ez egy fillérjébe se kerül. 
• Nincs belépési díj. Nálunk hiába is keresné a belépési díj összegét. A máshol szokásos több tízezer, több 

százezer forintos belépési díj itt nulla forint. 
• Olcsón, jó minőségű árucikkeket vásárolhat, amit ki is szállítunk Önnek. 

 
Milyen munkát kell végeznie, amivel akár több százezer forintot kereshet a számítógép előtt ülve? 
Fő termékünk a különleges gyógyhatású ezüstkolloid és aranykolloid. 
Egyszerűen meg kell vásárolni és ki kell próbálni a termékeinket és ismerőseinek, barátainak ajánlani kell a 
netáruházunkat. Az ő vásárlásaikból és az általuk behozott tagok vásárlásaiból nagyon magas jutalékot fizetünk 
Önnek. 
Csak ennyi. 
Munkáját a legfejlettebb automatikus kapcsolatépítő programok támogatják, amelyek önállóan felépítik és 
optimalizálják kapcsolatait, leveszik az Ön válláról a munka unalmas felének nagy részét.  
Jól hangzik ugye? 
Lépjen be most azonnal! 
Nem kockáztat semmit, nem kerül semmibe, de határtalan lehetőséget kap. 
Kattintson ide a kedvezményes belépéshez >>> 
 
 
Honlapon fellelhető videó bemutató: http://pentamax.eu/bemutato/1000/ 
 
AZ ÁLMOK VALÓRA VÁLNAK… 
Nehéz ma jól fizető kereseti lehetőséget találni. 
Ugye milyen jó lenne egy plusz kereset a meglevő állás mellé? 
Egy lehetőség, amivel otthonról a gyermeknevelés, a betegápolás, a tanulás mellett pénzt lehetne keresni? 
Élvezni a család és a barátok elismerését, amivel az Ön üzleti sikereinek adóznak? 
Tele pénztárcával vásárolni és nem mindig a legolcsóbb terméket keresni? 
Ezek az álmok valóra válnak az új évezred lehetőségeinek kihasználásával, a PentaMax segítségével! 
Az új évezred nagy lehetősége az expressz sebességgel fejlődő internet. 
Az internet a mi rohamosan növekvő munkaterületünk, ezért nem kell kilépni az otthonunkból ahhoz, hogy 
dolgozzunk és pénzt kereshessünk. 
A klasszikus üzleti modell szerint ahhoz, hogy Ön pénzt keressen a neten, a következőkre van szüksége: 
• gyártani vagy vásárolni kell valamilyen eladható terméket,  
• létre kell hozni egy internetes üzletet,  
• reklámozni kell azt,  
• létre kell hozni egy logisztikai központot (raktárat),  
• ki kell szállítani a megrendelt terméket a vevőnek.  

Van egy jó hírem: mi ezt már mind megtettük, így Önnek már nem kell ezekről gondoskodnia. 

http://pentamax.eu/1000/?reg
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Mit nem kell tennie ahhoz, hogy jelentős pénzt keressen otthonról? 
• nem kell esténként, árucikkekkel teli táskával a szomszédokat rohamoznia, hogy vegyenek Öntől valamit,  
• nem kell árubemutatókat szerveznie, ahol majd rábeszéli az embereket a vásárlásra,  
• nem kell összejövetelekre járnia, ahol esténként egy tucat sikertörténetet muszáj végighallgatni,  
• egyáltalán semmit nem kell eladni!  

Ez eddig nagyon jól hangzik, de mit kell tennie a pénzkeresetért? 
Csak ajánlja barátainak, ismerőseinek a PentaMax Netáruházat, ők végignézik ugyanezt a bemutatót és ha úgy 
döntenek, hogy belépnek, akkor az Ön csoportjába kerülnek. 
Biztos vagyok abban, hogy Ön ezt meg tudja csinálni!  
Mit szólna ahhoz, ha 716 000,- Ft havi jövedelmet ajánlanék Önnek és cserébe csak azt kérném, hogy minden 
hónapban hozzon be egy tagot, aki Önhöz hasonlóan biztosan behoz minden hónapban egy tagot? 
Nézzük meg, hogyan lehetséges ez! 
Az első hónapban ketten vannak, az Ön jutaléka az egy szponzoráltjának vásárlása után 350,- Ft. 
A második hónapban a szponzoráltja is behoz egy új tagot és Ön is behoz egy új tagot, összesen négyen vannak és 
három szponzoráltjának vásárlásai után 1050,- Ft jutalékot kap. 
A harmadik hónapban mind a négyen behoznak egy-egy új tagot, nyolcan vannak és hét szponzoráltjának vásárlásai 
utáni jutaléka 2450,- Ft. 
A negyedik hónapban mind a nyolcan behoznak egy-egy új tagot, tizenhatan vannak és tizenöt szponzoráltjának 
vásárlásai utáni jutaléka 5250,- Ft. 
Az ötödik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, harmincketten vannak és az Ön jutaléka 10 850,- Ft. 
A hatodik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, hatvannégyen vannak és az Ön jutaléka 22 050,- Ft. 
A hetedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, százhuszonnyolcan vannak, jutaléka 44 450,- Ft. 
A nyolcadik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőszázötvenhatan vannak, jutaléka 89 250,- Ft. 
A kilencedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ötszáztizenketten vannak, jutaléka 178 850,- Ft. 
A tizedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ezerhuszonnégyen vannak, jutaléka 358 050,- Ft. 
A tizenegyedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőezernegyvennyolcan vannak, 716 450,- Ft. 
És ez a sor tovább folytatódik...  
Tagjaink munkáját fejlett levelező és kapcsolatépítő programok segítik 
A PentaMax kapcsolatépítő program az Ön által behozott új tagot úgy helyezi el, hogy az Önnek a lehető legnagyobb 
jövedelmet biztosítsa. 
Minden tagnak egy külön Személyi Titkár dolgozik. 
Ha nem akar leveleket írni és küldeni, a Személyi Titkára megteszi Ön helyett. 
A Személyi Titkár egy program, amely előre megírt típusleveleket, meghatározott napokon kiküld az Ön nevében, az 
Ön által megadott e-mail címekre.  
Csak annyit kell tennie, hogy barátai, ismerősei e-mail címét megadja a Személyi Titkárának. 
A belépés ingyenes, tagsági díj nincs. 
Csak annyit kérünk Öntől, hogy azokat az árucikkeket, amiket eddig máshol vásárolt, ezután a PentaMax 
Netáruházban vegye meg, legalább havi 4000 bónuszpont (kb 9000 Ft) értékben. 
Olcsó és jó minőségű árucikkek között válogathat, a megrendelt árut gyors futárszolgálat kézbesíti. 
Nálunk nagyon egyszerű minden 
Üzleti rendszerünk tervezésekor különös figyelmet fordítottunk az egyszerű, közérthető működésre, hogy 10 perc 
ismerkedés után Ön máris hozzáláthasson a pénzkereséshez. 
Nálunk nem kell megtanulnia olyan fogalmakat, mint szintek, minősülések, gyémánt-, smaragd-, arany manager, VIP 
tagság, unilevel jutalék, veztői bónusz, start bónusz és sorolhatnám naphosszat. 
A csoportjába tartozó emberek vásárlásai bónuszértékének 7%-át kapja Ön jutalékként 12 szinten keresztül, ha a 
vezetői forgalmat elérte, akkor korlátlan mélységben. 
Ennyi az összes tudnivaló, amit már meg is tanult és kezdheti a pénzkeresést. 
És még valami! 
Nálunk nem kell összejövetelekre, konferenciákra, tanfolyamokra járni, mi komolyan vesszük azt, hogy otthon 
dolgozunk, papucsban és köntösben, ha éppen úgy esik jól! 
Üzleti Akadémia 
Magas szintű tudás közérthetően 
Tagjaink rendszeresen megkapják a PentaMax Üzleti Akadémia részeit, amelyekben a marketing leghatékonyabb 
alkalmazását olvashatják közérthető, egyszerű nyelvezetben. 
Konkrét tennivalókat olvashat, amelyek nagy biztonsággal elnavigálják Önt a jelentős havi keresetek gazdagabb 
vizeire. 
Miért járna el esténként otthonról tanfolyamokra, amikor a PentaMax Üzleti Akadémiából magasszintű tudást 
szerezhet a karosszékében ülve?  
Remélem, hogy sikerült Önt meggyőznöm arról, hogy egy forintot se kockáztat, ha belép a PentaMaxba. 
Ha úgy döntött, hogy belép, akkor töltse ki kérem a következő regisztrációs ívet. 
Szponzora, aki nagy örömmel segíti Önt: Garay Dániel 
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Szponzorának telefonszáma: írj e-mailt! 
E-mail címe: garaydaniel@pentamax.eu 
 
Keressen pénzt! http://pentamax.eu/1000/?page=keressen 
 
Ön sokkal több pénzt érdemel, kevesebb vesződséggel 
Alapvetően kétféle módon lehet kereskedelemből pénzt csinálni a neten: 
1.  nincs árucikke, amit eladhatna, tehát más termékét értékesíti, 
2. van árucikke, valamilyen fizikailag létező termék, elektronikus formában terjeszthető könyv, alkotás vagy más 

egyéb eladható dolog. 
Sokkal többen vannak, akiknek nincs saját termékük, ezért mi ezzel a lehetőséggel foglalkozunk. 
MLM (Multi Level Marketing) az interneten. 
Ha Önnek rossz tapasztalati vannak az MLM-ről, akkor azt most rögtön felejtse el! 
Az internetes MLM már nem arról szól (mint a hagyományos megfelelője), hogy bejárjuk a környéket és a 
szomszédoknak próbáljuk eladni a portékánkat. 
Itt Önnek fel se kell állnia a karosszékéből. 
Figyelem! 
A most bemutatásra kerülő PentaMax rendszerrel jelentős jövedelemhez juthat. 
Érdemes végigolvasni és az üzletépítést elkezdeni! 
Sok MLM értékesítési rendszert megismertem a neten. 
A PentaMax az, amit a legjobbnak, legegyszerűbbnek találok, amivel a legtöbb pénzt lehet keresni bármiféle 
internetes ismeret és honlap nélkül. 
Belépési díj nincs, mindössze néhány ezer forintért kell vásárolni a belépéskor. 
Szerencsére ez az internetes pénzkereseti lehetőség mindenki számára nyitva áll, itt nincs felvételi interjú, nem 
számit ki hány éves, milyen a végzettsége, egészségi állapota, hány gyereke van, stb. 
Egy dologban valószínűleg egyetértünk. A biztos állás fogalma megszűnőben van.  
Akinek van állása, az is jól teszi, ha az állása mellett felépít egy másik jövedelemforrást. És ez a jövedelemforrás lehet 
az, amit ajánlok, hiszen ez a jövedelem másodállásban, szabadidőnkben is felépíthető viszonylag rövid idő alatt. 
Ha most azonnal el akarja kezdeni a pénzkeresést, kattintson ide >>> 
 
A PentaMax rendszer 
Olvassa el a PentaMaxról írt véleményeket! 
A PentaMax egyfajta üzleti vállalkozás. 
Amikor valaki csatlakozik a PentaMax üzletrendszerhez, tulajdonképpen egy saját, különleges üzleti vállalkozást 
indít, amely jelentősen különbözik a hagyományos üzleti vállalkozástól: 
• nincs szüksége kezdőtőkére  
• nincs szüksége cégalapításra, irodára, raktárra, üzemre,  
• nincs szüksége értékesíthető termék vagy szolgáltatás létrehozására  
• nincs szüksége alkalmazottakra, könyvelőre, ügyvédre  
• nem kell eladnia semmit  
• nem kell kimozdulnia otthonról, ha nem akar. 

Csak egy számítógépre, internet kapcsolatra, motivációra, és elhatározásra van szüksége, máris kezdheti a munkát a 
saját PentaMax üzletében. 
És csakis Önön múlik, hogy a hónap végén mekkora lesz a jövedelme. 
Ugye, ez vonzóan hangzik, de még mindig csak részben válaszoltam meg a kérdést, hogy miért pont a PentaMax. 
A PentaMax egy un. network-marketing, hálózatos marketing jellegű cég. 
Az Ön sikerét nagyban segíti a PentaMax által használt hálózatépítő automata. 
Ha most azonnal el akarja kezdeni a pénzkeresést, kattintson ide >>> 
A PentaMax különlegessége, hogy ötvözi az internetes (un. affiliate) marketinget a network marketinggel. Ezért 
tetszés szerint az interneten (online) vagy a hagyományos módon (offline) vagy a kettőt kombinálva építhető fel az 
üzlet. 
De mit is értünk affiliate marketing alatt? Az affiliate (partner) marketing viszonylag egyszerűen működik. A termék 
vagy szolgáltatás értékesítője üzemeltet egy értékesítő honlapot és jutalékot fizet nekünk, ha vevőt irányítunk az 
értékesítő honlapra.  
Ehhez rendelkezésünkre bocsát egy kódolt honlapcímet (un. affiliate vagy partner linket) és nincs más dolgunk, mint 
ide küldeni, irányítani a látogatókat. 
Ez nagyon szépen hangzik. 
De mi ezzel a gond? 
Az, hogy ez nem sokszorozódó munka, nem sokszorozódó jövedelem! 
Alapszabály, ha jelentős jövedelemre akar szert tenni, csak olyan vállalkozásba kezdjen, amelyik a sokszorozódást 
lehetővé teszi. 

http://pentamax.eu/1000/?reg
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=4
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Tehát a lényeg a sokszorozódásban van.  
Csak olyan üzleti vállalkozásba kezdjen, ahol sokszorozódásra van lehetősége, különben a saját véges ideje korlátozza 
az elérhető jövedelmet. 
A network marketing jellegű üzletekben úgy biztosítható a sokszorozódás, hogy nem kell alkalmazottat felvennie, és 
nem kell másokat kihasználnia. 
A PentaMax üzletrendszerben ugyanakkor alkalmazható az internetes (affiliate) marketing módszere, hiszen minden 
résztvevő kap egy saját kóddal ellátott honlapcímet, (mi úgy hívjuk, szponzorlinket) és tulajdonképpen nincs más 
dolgunk, mint látogatókat irányítani a PentaMax honlapunkra. 
Ha valaki ezen a linken, ill. honlapon csatlakozik a PentaMax-hoz, ő a mi csoportunkba kerül, ha vásárol, jutalékot 
kapunk. 
Ugyanakkor ő is kap egy saját honlapot, és miután szeretne jövedelemre szert tenni, ugyanazt teszi, amit mi, és az 
általa behozott tagok vásárlása után is jutalék jár nekünk. 
Na, ez a sokszorozódás!Máris megdupláztuk, megtripláztuk a saját munkánkat, így az elérhető jövedelmünket 
is. 
Ha most azonnal el akarja kezdeni a pénzkeresést, kattintson ide >>> 
A sokszorozódás működését hadd mutassam be egy elméleti példán. 
Mi történik, ha havonta egy aktív embert hoz be a PentaMax üzletbe, aki megteszi ugyanezt? 
Képes lenne erre? 
Mondjuk, havi 700 000 forint fizetésért meg tudná ezt tenni? 
Nézzük, mi történne ebben az esetben? 
Első hónap: 1 ember csatlakozik, 1 munkatársa van, jutalék 350 Ft. 
Második hónap: 1 újabb főt csatlakoztat, plusz az előző hónapban csatlakozott munkatárs is hoz egy új tagot. 
Csoportja létszáma a hónap végén 3 fő, a jutalék 1.050 Ft. 
Harmadik hónap: 1 újabb tagot szponzorál, csoportja 3 tagja szintén behoz 1-1 új tagot. Aktív csoportja létszáma a 
hónap végére 7 fő, jutalék 2.450 Ft. 
Negyedik hónap: Egy új tagot hoz, és mindenki ezt teszi a csoportban. Aktív csoportjának létszáma: 15 fő, jutaléka 
5.250 Ft. 
Ötödik hónap: Csoportjának létszáma: 31 fő, jutaléka 10.850 Ft. 
Hatodik hónap: Továbbra is mindenki egy aktív főt hoz be. Csoportjának létszáma: 63 fő, jutaléka 22.050 Ft. 
Hetedik hónap: Csoport létszáma: 127 fő, jutalék 44.450 Ft. 
Nyolcadik hónap: Csoport létszáma: 255 fő, jutalék 89.250 Ft. 
Kilencedik hónap: Csoport létszáma: 511 fő, jutalék 178.850 Ft 
Tizedik hónap: Csoportja létszáma: 1023 fő, jutaléka 358.050 Ft. 
Tizenegyedik hónap: Aktív csoportja létszáma: 2047 fő, jutalék 716.450 Ft. 
És ez havonta biztosan érkező passzív jövedelem. 
A példa célja a sokszorozódás erejének a bemutatása. Senki sem tudja garantálni, természetesen én sem, hogy Önnek, 
vagy bárkinek valóban ennyi jövedelme lesz. De a lehetőség létezik, a sokszorozódásnak valóban szinte hihetetlen 
hatása van. 
Javaslom, hogy most azonnal kezdje el PentaMax üzlete építését, ezt belépési díj nélkül, mindössze egy néhányezer 
Ft-os vásárlással megteheti. 
Ha most azonnal el akarja kezdeni a pénzkeresést, kattintson ide >>> 
A sokszorozódásnak önmagában persze nincs sok köze az internethez, az internetes pénzkeresethez. 
Akkor van köze, ha sokszorozódást lehetővé tevő, vagy előidéző üzleti modellt, a network marketing-et az internetes 
marketing módszerrel kombináljuk. 
Olvassa el a PentaMaxról írt véleményeket! 
Nem kell éjjel-nappal a számítógép előtt ülnie. 
Egyrészt az internetes munkafolyamatok nagy része automatizálható, másrészt beindul a sokszorozódás, így Ön 
akkor is pénzt fog keresni, ha alszik, vagy nyaral. 
Ez pedig már az un. passzív, ismétlődő jövedelem. 
És ez a célunk. 
Hogy akkor is jöjjön majd a pénz, ha már nem dolgozunk, mert nem akarunk, vagy nem tudunk dolgozni. 
Nem arról van szó, hogy munka nélkül akarunk pénzt keresni, hanem olyan munkát szeretnénk, amely, ha egyszer jól 
elvégeztük, a befejezése után is hozza nekünk a pénzt. 
A PentaMax ilyen munka, ilyen üzlet.  
A regisztrációhoz, az üzlet elkezdéséhez kattintson ide >>> 
 
A PentaMax Kapcsolatépítő Program működése 
Minden Tag alatt három szponzorált lehet (ez az első szint). 
Amikor új Tag lép be Ön alá, akkor az első szintre, a három hely valamelyikére kerül. 
Ha az első szinten már mindhárom hely foglalt, akkor az első szinten elhelyezkedő szponzoráltak alatt keres a 
PentaMax Kapcsolatépítő Program egy szabad helyet (a második szinten). 
Az újonnan belépőnek így tehát két szponzora is van, mindketten jutalékot kapnak az új belépő vásárlásaiból. 

http://pentamax.eu/1000/?reg
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Az egyik szponzor, akit személyes szponzornak nevezünk, Ön lesz, a másik szponzor, aki alá a PentaMax 
Kapcsolatépítő Program helyezte az új belépőt az un. helyezett szponzor lesz. 
 Ha a második szinten is foglalt minden hely (mind a kilenc hely), akkor a második szinten elhelyezkedő, kilenc 
szponzorált alatt keres a PentaMax Kapcsolatépítő Program egy szabad helyet (a harmadik szinten). 
És így tovább, amíg egy szabad helyet nem talál. 
A helyezett szponzor jól jár, hiszen fentről, "ajándékba" kapott egy belépő Tagot, aki után jutalékra jogosult. 
Ezért is nagyon fontos, hogy  minden Tag teljesítse a havi minimális vásárlását, mert ha nem teszi, akkor a PentaMax 
Kapcsolatépítő Program nem fog neki a felső szponzorvonalából "ajándék" tagot helyezni. 
Kérjük, hogy olvassa el a +1 csodája című pontot, hogy megértse a rendszer matematikai működését! Az olvasáshoz 
kattintson ide >>> 
Dagadó bankszámlát kívánok! 
Garay Dániel 
vezető szponzor 
garaydaniel@pentamax.eu 
Ui.: A PentaMax Kapcsolatépítő Program úgy működik, hogy Önnek a lehető legmagasabb jutalékot biztosítsa. 
 
 
A +1 csodája: http://pentamax.eu/1000/?page=penzkereset 
 
A +1 csodája 
Mit szólna ahhoz, ha 716 000,- Ft havi jövedelmet ajánlanék Önnek és cserébe csak azt kérném, hogy minden 
hónapban hozzon be egy tagot, aki Önhöz hasonlóan biztosan behoz minden hónapban egy tagot. 
Megtenné ezt nekem havi 716 000,- forintért? 
Naná, hogy megtenné, egyetlen percet se gondolkodna a válaszon! 
Csak az a bökkenő, hogy Ön úgy érzi: ez túl szép ahhoz, hogy működjön. 
Bizonyítékért forduljunk talán a matematikához, hiszen az csakis objektív és valóságos képet tud mutatni. 
Például ez történik, ha Ön minden hónapban hoz egy tagot, aki ugyanezt biztosan megteszi. 
Az első hónapban ketten vannak, az Ön jutaléka az egy szponzoráltjának vásárlása után 350,- Ft. 
A második hónapban a szponzoráltja is behoz egy új tagot és Ön is behoz egy új tagot, összesen négyen vannak és 
három szponzoráltjának vásárlásai után 1050,- Ft jutalékot kap. 
A harmadik hónapban mind a négyen behoznak egy-egy új tagot, nyolcan vannak és hét szponzoráltjának vásárlásai 
utáni jutaléka 2450,- Ft. 
A negyedik hónapban mind a nyolcan behoznak egy-egy új tagot, tizenhatan vannak és tizenöt szponzoráltjának 
vásárlásai utáni jutaléka 5250,- Ft. 
Az ötödik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, harmincketten vannak és az Ön jutaléka 10 850,- Ft. 
A hatodik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, hatvannégyen vannak és az Ön jutaléka 22 050,- Ft. 
A hetedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, százhuszonnyolcan vannak és az Ön jutaléka 44 450,- 
Ft. 
A nyolcadik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőszázötvenhatan vannak és az Ön jutaléka 89 
250,- Ft. 
A kilencedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ötszáztizenketten vannak és az Ön jutaléka 178 
850,- Ft. 
A tizedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, ezerhuszonnégyen vannak és az Ön jutaléka 358 050,- 
Ft. 
A tizenegyedik hónapban mindannyian behoznak egy-egy új tagot, kettőezernegyvennyolcan vannak és az Ön 
jutaléka 716 450,- Ft. 
És ez sor tovább folytatódik... 
Ugye meggyőző? 
Persze a következő kérdése az, hogy ha ez így lehetséges, miért nem keres mindenki legalább 716 000,- forintot? 
A válasz meglepő: azért esnek el ettől a keresettől, mert az első hónapokban, amikor még nincs számottevő kereset, de 
dolgozni kell, nem hiszik el, hogy munkájukkal eljutnak ehhez a keresethez.  
Ez egy vállalkozás, Ön egy vállalkozó. 
Aki már elindított vállalkozást, az tudja a szabályt, hogy általában három év kemény munka szükséges ahhoz, hogy 
egy induló vállalkozás magas profitot kezdjen termelni. 
Három év! 
Ezzel szemben a PentaMaxnál Ön már a hetedik-nyolcadik hónapban jelentős jövedelemhez juthat! 
Érdemes ezért a jövőért dolgozni? 
Naná, hogy érdemes. 
A belépéshez és regisztrációhoz kattintson ide >>> 
Dagadó bankszámlát kívánok! 
Garay Dániel  

http://pentamax.eu/1000/?page=penzkereset
mailto:garaydaniel@pentamax.hu
http://pentamax.eu/1000/?reg
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vezető szponzor 
garaydaniel@pentamax.eu 
 
Gyakran Feltett Kérdések: http://pentamax.eu/1000/?page=gyik 
 
Gyakran Feltett Kérdések 
Mennyi pénzt keresnek a tagok? 
Az alapjutalék a saját és a szponzorált tagok (csoport) vásárlásai bónuszértékének 7%-a tizenkét szint mélységig, tehát 
7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7+7%. 
A vezetők (havi egymillió bónuszpont feletti csoportvásárlásnál) teljes mélységben megkapják a bónusz 7%-át 
jutalékként. 
A felsővezetők (havi tízmillió bónuszpont feletti csoportvásárlásnál) teljes mélységben megkapják a bónusz 10%-át 
jutalékként. 
A legalább fél éve aktív tagok jutaléka általában néhány tízezer forinttól a néhány százezer forintig terjed. 
 
Mit jelent a Hűségalap? 
A Hűségalaphoz adódik a saját vásárlásod és az általad behozott tagok vásárlása utáni jutalék a rendes jutalékon felül, 
mégegyszer. Tehát ezek után a vásárlások után duplán kapod a jutalékot. 
(Általad behozott tagnak az számít, aki a Te szponzorlinkedről érkezett a regisztrációhoz és regisztrált.) 
A Hűségalap hat hónapig halmozódik és hat hónap múlva hozzáadódik a "göngyölített jutalék"-hoz, levásárolható 
vagy a kifizetését lehet kérni a szabályok szerint. 
Ha egy hónapban nem teljesíted a min. 4000 bónuszpontos megrendelésed befizetését, akkor a Hűségalap nullázódik 
és a következő hónapban újraindul a hat hónapos gyűjtési ciklus. 
A Hűségalapod pillanatnyi értékét és a lejárat idejét a "Jutalék lekérdezése" menüpontban láthatod. 
Hogyan vásárolhatok az áruházban? 
Az áruházban regisztrált tagok vásárolhatnak. 
Először be kell lépni, ehhez az "e-mail cím" mezőbe be kell írni a regisztrációkor megadott e-mail címet és alá a 
regisztrációkor megadott jelszót, majd a "belépés" gombra kell kattintani. 
Ha a belépés sikeres volt (helyes volt az e-mail cím és a jelszó), akkor a beviteli mezők eltűnnek és helyettük a 
"Köszöntjük áruházunkban kedves XY" felirat jeleni meg, néhány új menüpont kíséretében (Kosár, Csoport 
lekérdezése, Személyi titkár, Jutalék lekérdezése, Fórum) 
A baloldali oszlopban a "kategóriák" alatt lehet kiválasztani az árucsoportot.  
A kiválasztott kategória árucikkei megjelennek a középső oszlopban.  
A képre kattintva a nagyobb méretű fotó jelenik meg.  
Az árucikk nevére kattintva a részletes leírás jelenik meg és alatta be lehet állítani a rendelni kívánt darabszámot, 
majd a "Rendel" gombra kattintva a termék, a beállított darabszámban bekerül a kosárba. 
Ezen a módon további árucikkeket tehetünk a kosárba. 
A baloldali menüoszlopban található "Kosár"-ra kattintva láthatjuk az eddig kiválasztott árucikkeket és ha nem 
kívánunk módosítani a kosár tartalmán, akkor véglegesíthetjük a rendelésünket. 
A rendelés leadása után e-mailben is kapunk visszaigazolást. 
A rendelés értékét ki kell fizetni, ezután kerülnek postára a megvásárolt árucikkek, kivétel az utánvétes fizetési módú 
rendelések. 
Aki az utánvétes rendelését nem veszi át, az a továbbiakban csak előrefizetett rendelést adhat fel. 
Hogyan fizethetem ki a rendelésemet? 
 Az OTP-nél vezetett számlára való átutalással, bármelyik OTP fiókban befizetéssel, vagy postán, rózsaszínű 
postautalványon feladva. 
Az utánvétes rendeléseket a futárnak vagy postásnak kell kifizetni. 
Utánvétes fizetést csak az választhat, aki már legalább egyszer vásárolt 4000 bónuszpont felett. 
Csak a 8000 Ft feletti megrendeléseket küldjük el utánvéttel, a 8000 Ft alatti rendeléseket csak előrefizetéssel lehet 
kérni. 
Bankszámlaszám: 11747068-20017864 Ledland kft 
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU84 1174 7068 2001 7864 0000 0000 
Változtathatok a már leadott rendelésen? 
Igen. A már leadott rendelés bármelyik sorának (ide értve a "megjegyzést" is) változtatási díja 600 Ft, amit a 
jutalékból vonunk le, vagy pótlólag kell befizetni. 
A rendelés új adatainak átvezetése adminisztrációs munkát igényel, ennek a munkadíja ez a költség. 
A még be nem fizetett megrendelések törlését díjmentesen lehet kérni, tehát hiba esetén érdemesebb egy új 
megrendelést feladni. 
Hány nap múlva érkezik be a pénz? 
Előrefizetés esetén: 
Átutalás OTP bankból -  munkaidőben azonnal beérkezik 

mailto:garaydaniel@pentamax.hu
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Befizetés OTP fiókban - azonnal beérkezik 
Átutalás munkaidőben egyéb bankból - a következő munkanap reggel érkezik be 
Postán feladva - két-három munkanap alatt érkezik be 
Utánvét esetén: a csomag átvételétől számított kb. öt munkanap 
Nagyon fontos! A számítógépes rendszer csak a pénz beérkezésekor, aznapi dátummal rögzíti a vásárlásod 
megtörténtét, tehát a jutalékok könyvelésénél nem a megrendelés, hanem a pénzbeérkezés dátuma számít.  
Mennyibe kerül a házhozszállítás? 
Előrefizetett csomagoknál 990 Ft, utánvétes csomagnál ehhez még 690 Ft utánvétdíj adódik. 
Lehetséges csoportos kiszállítás (több csomag egy címre)? 
Nem lehetséges. 
Az európai viszonylatban is rendkívül alacsony 990,- forintos szállítási költséget minden megrendeléshez hozzáadja a 
számítógépes rendszer. 
Minden megrendelést külön csomagban küldünk, még az azonos címre menőket is. 
Külföldre is kérhetem a csomagom? 
Romániába, Szlovákiába és Ausztriába is elküldjük a csomagot. 
Szállítási díj:2990 Ft, tehát a fizetendő összeghez 2000 Ft-ot kell hozzáadni. 
Németországba a szállítási díj: 3990 Ft, tehát a fizetendő összeghez 3000 Ft-ot kell hozzáadni. 
A nemzetközi átutaláshoz az adatok az “adatok” pontban van legalul. 
Kérésre kiszámoljuk, hogy kb. mennyi lesz euróban az átutalandó összeg. 
Utánvéttel nem tudunk csomagot külföldre küldeni. 
A legolcsóbb fizetési mód külföldről a PayPal, mert azt semmilyen banki költség nem terheli. 
Mikor érkezik meg a csomagom? 
A megrendelt csomag a vételár beérkezését követő 2-5 munkanapon belül kerül kézbesítésre. 
Az utánvétes csomag a megrendelést követő telefonos egyeztetés után, 2-5 munkanapon belül kerül kézbesítésre. 
Nem pilótajákék a PentaMax? 
Nem pilótajáték. 
A pilótajátéknak (vagy piramisjátéknak) az a lényege, hogy a befizetett pénzért nem adnak semmit, az csak belépési 
díj a majdani nagy nyeremény reményében. 
Mi a befizetett pénzért minden esetben a Tag által kiválasztott árut vagy szolgáltatást adjuk. 
Mit jelent az árak mellett látható "pontérték"? 
Az árucikk egy darabjának megvásárlásáért ennyi bónuszpont jár, ennyi forintot osztunk szét a vásárló és a szponzorai 
között. 
Hogyan lehet új tagokat meghívni? 
A tagok meghívásának legegyszerűbb módja a saját szponzorlink elküldése, ha valaki erre kattint, akkor a 
PentaMaxba érkezve már a leendő szponzor nevét látja a legfelső sorban. 
Ha az új tag kitölti a regisztrációs ívet, automatikusan a szponzorlinkjét küldő tag alá fog kerülni. 
A tag saját szponzorlinkjét az első, legalább 4000 bónuszponos vásárlásának pénzbeérkezésekor kapja meg csak 
ekkortól működik és minden Üzleti Akadémia levél tartalmazza azt. 
Tényleg kapok egy Személyi Titkárt, aki helyettem levelezik? 
Igen. 
A Személyi Titkár egy program, amely helyetted küldi a leveleket. 
Csak meg kell adnod a barátod, ismerősöd e-mail címét és azt, hogy tegezed vagy magázod és készen is vagy a 
munkával. 
Az általad megadott e-mail címre a Személyi Titkárod bizonyos időközönként előre megírt típusleveleket fog küldeni 
a nevedben. 
Minden kiküldött levélben benne van a szponzorlinked, aki arra kattint, az a regisztrációkor alád fog kerülni. 
Fontos! 
A Személyi Titkárod az első, 4000 pontérték feletti vásárlásod árának beérkezésekor aktiválódik. 
A SPAM (kéretlen levél) kérdésről: a Te felelősséged, hogy csak olyan e-mail címeket írj be, ahol szívesen fogadják 
a leveledet és nem tekintik spamnek. 
Mit jelent az, hogy "pár év aktív munka után nyugdíjba is mehetek"? 
A vezetői és felsővezetői szintet elért Tagok teljes mélységű jutalékot kapnak (nem csak 12 szint mélységben), ezért 
az alattuk, önmagától továbbszerveződő hálózatból akkor is jelentős jutalékot kapnak, ha már nem dolgoznak tovább. 
Megszűnik a tagságom, ha egyszer nem teljesítem a havi minimum-vásárlást? 
Nem szűnik meg, de arra a hónapra nem fizetünk jutalékot és a következő hónapban nem kapható a felső 
szponzorvonalból "ajándék tag". 
A vásárlást a pénz beérkezésének pillanatában tekintjük teljesítettnek. 
A vásárlás dátuma a pénz beérkezésének dátumával egyezik. 
Megszüntetheti a tagságot a rendszer, ha több, mint három hónapon keresztül nem teljesíted a 4000 pontos havi 
minimumvásárlást. 
Milyen munkát kell végezni? 
Nem kötelező bármit is eladni. 
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Családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek ajánlani kell a PentaMax Netáruházat, amelyikük belépett Tagnak, meg 
kell tanítani arra, hogyan ajánlja ő is tovább az áruházat. A munkát automatikus kapcsolatépítő és levelezőprogramok 
könnyítik meg. 
Mennyibe kerül a belépés? 
A belépés ingyenes, csak a regisztrációs ívet kell kitölteni és vásárolni 4000 pont értékben (kb. 9000,- Ft), ez nem 
belépési díj, hiszen ezért árut küldünk. 
Mennyi tagsági díjat kell fizetnem? 
A tagság ingyenes, csak annyit kérünk a Tagoktól, hogy havonta 4000 pont értékben (kb. 9000,- Ft) itt vásárolják meg 
azokat a termékeket, amelyeket amúgy is megvennének máshol. Néhány hónap tagság után már ingyen, legalább is 
engedménnyel vásárolhatsz, a keletkezett jutalékodat levásárolva. 
Levásárolhatom a jutalékomat? 
Igen. 
A jutalék-levásárlás módja: 
1. Lépj be az áruházba e-mail címed és jelszavad megadásával, a "Jutalék lekérdezése" menüpontra kattintva nézd 

meg és jegyezd fel az "Eddigi (göngyölített) jutalékod:" rovatban látható számot. Ennyit vonhatsz le a legalább 
4000 bónuszpontos számlád végöszegéből. 

2.  A szokott módon vásárolj legalább 4000 bónuszpontért! A "Pénztár" oldalon, mielőtt a piros gomb 
megnyomásával leadnád a rendelést, írd be a "Megjegyzés" mezőbe: "xx Ft jutalékomat levásárolom, ennyit 
levonok a befizetendő összegből." 

3.  A rendelés-visszaigazoláson szereplő összegből vond le a jutalékodat és a maradékot utald! 
Tanács: ha cégnek vásárolsz, akkor abban a rendelésben ne vásárolj le jutalékot, mert a számlán a levásárolt 
jutalék engedményként szerepel, a számla végösszege mindig azonos a beérkezett pénz összegével! 

Hogyan kapom meg a jutalékomat? 
A kifizetett jutalék utáni adókat és közterheket a Tagnak kell bevallani és befiztetni. 
Ez azt jelenti, hogy számlát kell kiállítania (mint vállalkozó, vagy ha van a környezetben egy cég, akkor annak 
nevében) és erre kapja meg a jutalékát. 
Kivétel: évente egy alkalommal, az év végén egy külön szerződéssel kifizetjük a nettó 50000 Ft feletti jutalékot 
számla nélkül is, de az adókat és a jutalékokat le kell vonnunk.  
Ez sajnos azt jelenti, hogy az összegyűlt jutaléknak csak 50-60%-át tudjuk elküldeni, a maradékot az APEH-nek kell 
továbbítanunk. 
Sokkal inkább megéri vállalkozói igazolványt kiváltani, mert ekkor, a számla ellenében az összes jutalékot átutaljuk, 
abból a költségek levonhatóak és csak a maradék után kell adót fizetni (ha egyáltalán van maradék). 
Mit írjak a számlára és hogyan küldjem el a PentaMaxnak? 
A következő megnevezések valamelyikét írhatod a számlára: 
74.87.14.0 üzleti ügynöki szolgáltatás, 
74.87.16.9 egyéb, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás, 
74.87.06   máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenység 
A számlán a vevő: Ledland kft 9970 Szentgotthárd, Árpád út 2. 
Fizetési határidő: 30 nap 
A tejesítés dátuma a számla dátumával egyezzen. 
Húszezer forint feletti számlákat fogadunk el. 
A számla bruttó összege azonos vagy kisebb lehet, mint a "Jutalék lekérdezése" menüpontban, a "Göngyölített 
jutalékod" sorban látható összeg. 
Ha a számládban nincs áfa, akkor csak a nettó összeget számlázhatod (bruttó jutalékösszeg X 0,8) 
A számlát ajánlott levélben add fel a számlán szereplő címre.  
A kísérőlevélben írd meg az adataidat (a tagsági számodat és a regisztrációkor megadott e-mail címedet feltétlenül) és 
írd alá. 
A számlán szereplő számlaszámra utaljuk a pénzt. 
Eladhatom a termékeket? 
Igen.  
A Tagoknak nincs eladási kötelezettségük, de jogosultak a netáruházunkban vásárolt terméket továbbértékesíteni. 
 
Kevésbé gyakran feltett kérdések 
Ha sokat vásárolok sok lesz a jutalékom? 
Igen. 
A saját vásárlás után is jár jutalék, de az igazán nagy jutalékokat a csoportod (a szponzoráltjaid) vásárlásaiból tudod 
gyűjteni. 
Magas jutalékot tehát a csoportod bővítésével érhetsz el. 
Hogyan léphetek ki, ha már nem akarok tag lenni? 
Csak küldj egy e-mailt arról a címről, amit a regisztrációkor adtál meg "kérem a tagságom törlését" tárggyal az 
info@pentamax.eu címre. 
Ha ez nem lehetséges, akkor postai levelet is küldhetsz. 
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Miért ajánlott minden hónapban legalább 4000 bónuszpontért vásárolnom? 
A PentaMaxnál minden ingyenes. 
Nincs belépési díj, nincs tagsági díj, ingyenes az Üzleti Akadémia, a Személyi Titkár, stb. 
Az egész rendszer üzemelési költségeire csakis a tagok vásárlásaiból származó árrés ad fedezetet. 
A vásárlások nélkül tehát nem tudna működni a rendszer és jutalékot se kaphatnának a tagok. 
Az egyik árucikket olcsóbban láttam egy másik üzletben, miért venném meg a PentaMaxnál? 
Azért, mert itt pénzkereseti lehetőséget is kapsz! 
Ha dolgozol, néhány hónap elteltével a jutalék általában magasabb, mint a vásárlás összege, tehát a vásárlás ingyen 
van és még jutalék is marad. 
Nem kapom meg a PentaMaxtól az e-mail-eket. Mért? 
Kapcsold ki a leveleződben a spamszűrést! 
Sokkal kisebb baj 20 kéretlen levelet kapni és törölni, mint egy pénzt hozó, fontos üzleti levelet elmulasztani. 
A PentaMax soha nem küld spamet, mégis a kiküldött levelek nagy száma miatt némelyik hibás spamszűrő nem 
endedi át azokat. 
Használd a világ legjobb, ingyenes levelezőrendszerét, a magyarul is működő http://gmail.com -ot! 
Véletlenül többet utaltam. Visszakérhetem a maradék pénzt? 
Igen. A fel nem használt pénzt kérésre visszaküldjük vagy egy másik rendelésszámra írjuk át. Az átvezetési díj 990 Ft, 
amit az átvezetendő összegből vonunk le. 
Az átvezetés adminisztrációs munkát igényel, ennek munkadíja az átvezetési költség. 
Vélemények a PentaMax Netáruházról 
 
 
Vélemény -> a PentaMax Netáruházról: http://pentamax.eu/1000/?velemeny=4 
 
H.A. 
Sok hasonló üzleti rendszerben dolgoztam már, többnyire jó eredménnyel. 
Hogy miért a PentaMax mellett döntöttem? 
Azért, mert ugyan annyi munkával itt lehet a legtöbbet keresni. 
A második ok: könnyű elkezdeni, mert nagyon egyszerű. 
Máshol hetekig tanultam a rendszer felépítését, a szinteket, a rangokat, a jutaléklépcsőket, az elnevezéseket, 
rendezvényekre kellett járnom, még felsorolni is hosszú... 
A PentaMaxot 10 perc alatt teljesen megismertem és azonnal elkezdhettem a munkát. 
J.J.I. 
Nagyon jó az oktatási rendszer!  
Az Üzleti Akadémia a teljesen kezdőknek is konkrét, gyakorlati tudást ad, csak követni kell.  
Az is jó benne, hogy rövid és tömör. Olvastam más hálózatokból oktató anyagokat, hát borzasztó hosszúak, sok-sok 
fölösleges szöveggel. 
K.F. 
Szerintem az a legjobb a PentaMaxban, hogy két év múlva abbahagyhatod a munkát, ha a tananyagokban leírtak 
szerint dolgozol. 
Elmehetsz nyugdíjba sok százezer forint fizetéssel, akár harmincöt évesen is vagy még korábban. Nézd meg mennyi 
állami nyugdíj jár negyven évi munka után! Nevetségesen alacsony. 
S.K. 
Ez egy magyar üzlet, magyar pénztárcához mért árakkal. 
Nincs belépési díj és nem kell többszázezer forintos gyógyítólámát, edénykészletet meg ágyneműt venned. 
Itt azokat a cikkeket veszem meg, amit úgyis megvennék máshol, de itt kereshetek is. 
D.P. 
A szponzoraim annál többet keresnek, minél többet keresek én, ezért aztán maximális odaadással tanítanak és 
segítenek. 
Mutass nekem még munkahelyet, ahol az összes főnök azt akarja, hogy minél nagyobb fizetésed legyen! 
G.L. 
A PentaMaxban az a legjobb, hogy ilyen rokkant nyugdíjasokban is remményt kelt a jobb élet irányában. Nagyon 
korekt, közérthető tájékoztatást ad. Reményt kelt az emberben, ami véleményem szerint kellően megalapozott. 
Sz.K.M. 
Hát az a legjobb a pentamaxban hogy nem kell naponta bejárnom dolgozni mint más munkahelyekre!! Itthon vagyok 
és közben a gyerekeimmel vagyok,nem esténként jövök haza fáradtan.. és hónaponta úgy is elköltök 9000-
10000forintot mosóporra vagy valami másra de legalább ezek a termékek jók is!! 

http://gmail.com/
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=4
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L.P. 
Kezdő lévén csak az első tapasztalatom tudom tolmácsolni Önöknek. Meglepően egyszerű és könnyen megtanulható a 
rendszer kezelése, hasznosíthatósága!!!! Igyekszem minden szinten használni! Sok sikert mindenkinek! Péter. 
H.A-né 
Szerintem a legjobb hogy otthonról kényelmessen vásárolhatok nagyon jó dolgokat, nagyon sokrétű a választék. 
Nagyon jók az árak. E mellet még pénzt is kereshetek vagyis kiegészithetem a jövedellmem, ami nekem nagyon sokat 
jelent hisz van 1 tartósan beteg gyermekem aki mellett csak otthonról dolgozhatom. Anyagi helyzetem nem túl rózsás, 
nagyszerű hogy ilyen netáruházak léteznekek, sok embernek fogok róla mesélni és remélem minél többen fogják 
igénybe venni a vásárlásnak ezt a formáját, köszönettel: …. 
B.J-né 
Nekem nagyon tetszik, hogy nem kell elutazni különböző előadásokra, hanem házhoz jönnek az információk. 
Kérdéseimre korrekt választ kapok, rövid időn belül. 
P.E. 
Szerintem az a legjobb a Pentamaxban, hogy könnyen lehet vele pénzt keresni, meg szerintem egyszerű használni.. 
L.N. 
Tökéletesen jól működő rendszer, örülök hogy tagja lehetek, minőségben megfelelő termékek, kedvező áron, általában 
ez a párosítás kevés helyen egyesül egyszerre, de itt igen. Gyors házhozszállítás, mindennel meg vagyok elégedve. 
N-né J.O. 
Én nemrégen találkoztam ezzel a pénzkereseti lehetőséggel. Még nem nagyon tudtam belemélyedni ebbe a 
lehetőségbe, de 2gyermekes anyaként azt látom a Pentamax egy jó lehetőséget kínál, amellyel megteremthető az 
anyagi háttér és talán a gyerekeimnek is tudom biztosítani a jövőjüket. A háttérböl minden segítséget megadnak, és az 
is tetszik, hogy ha még nem tudtam én magam csoporttársat alám beléptetni "felülről" adnak alám és nem megy el az 
ember kedve az egész hálózatépítéstől, pedig én is szeretnék sikeres lenni. Szerintem ezek jó dolgok.  
Üdv.: … 
V.A. 
Kényemles, gyors, takarékos 
F.Cs. 
Szerintem az a legjobb a PentaMaxban az,hogy változatos termékpelettával rendelkezik, és igy mindenki megtalálhatja 
a szükségleteinek megfelelő terméket.És nem utolsó sorban jövedelmét is kiegészítheti.  
Tisztelettel:… 
L.A. 
Kedves PentaMax! Számomra az egyik legjobb, hogy a kolloidokat csomagban jóval olcsóbban kaphattam meg, mint 
a konkurens hálózatban. Hogy mindezt ajándékcsomagban lehet megvásárolni, az már hab a tortán és bizalmat ébreszt 
mindenképpen. 
M.E-né 
Nagyon jó az egyszerű, de nagyszerű, könnyen érthető jutalékrendszer. 
 
N.T. 
Jó hogy nem kell nagy eröfeszitést tenni hogy keressek. 
M.F. 
Mivel én csak most léptem be sokmindent egyelőre nem tudok elmondani de az elolvasattak alapján nem hangzik 
rosszul. Sokminden megtalálható, remélem be is fog válni a dolog mind vásárlás szempontjából mint tagok és 
pontgyüjtés szempontjából is köszönöm. 
K.L. 
Gyors és megbizható. 
Sz.A. 
Eddigi tapasztalatom szerint: 
- minőségi termékekkel áll a vásárlók rendelkezésére 
- a vásárlás időtartama kiszámítható, módja egyszerű 
- korrekt üzleti partner 
- a hibák lekezelésében gyors és tisztességes (ami nagyon fontos!) 
H-né M.K. 
Itthon végezhető munkának nagyon jó nekem, mint pl. gyáson lévő fiatal anyukának! Aki négy fal között 
van a pici babával! Ez jó kikapcsolódás, hogy vásárolhatok is, munkát/lehetőséget ad(hat)ok embereknek, és 
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nem utolsósorban pénzt is lehet vele keresni! Sokat számít, hogy nem a külső alapján ítélik meg, hanem az 
akarat az elsőbbség! Megsúgom, hogy én hallássérült/nagyothalló anyuka vok!:) 
B-né Ty. E. 
Szerintem az az egyik legjobb a PentaMaxban, hogy az egész rendszer kezelése érthető és egyszerű. Így 
több idő és energia marad az érdemi munkára, vagyis az üzletépítésre. 
Azt is értékelem, hogy ha bármilyen kérdésem van, viszonylag hamar megkapom a segítséget. Vagyis jól 
működik a kapcsolattartás a tagokkal. 
Cs.F.E. 
Hasonló net áruházban, próbálkoztam, nem sok sikerrel. Hogy miért léptem ide, mert itt tanítanak is, nem 
beledobnak a mélyvízbe, ha segítség kell, nem kell napokat várnom. A termékek, pedig megfizethetőek, és 
jók.  
Cs. K. 
Megbizható termékek, elfogadható árakon. Gyors kiszállítással. 
R.L. 
Én még 2008.04-21-én regisztráltam és abszolút véletlenül kerültem erre a honlapra. Mikor beleolvastam 
leesett az állam!! Ez a rendszer az elkövetkező öt évben "robbanni" fog. 
Nagyon profi módon van felépítve. 
Egyszerű, átlátható, logikus, alkalmazkodik napjaink felgyorsult világához, még a magyarázatok is (!) sallang 
mentesek, lényegretörőek!! Más hasonló rendszerektől klasszisokkal jobb.  
L.P. 
Szerintem az a jó a PentaMax-ban hogy otthonról is végezhetem a munkát. Gyors és megbízható. Minőségi 
termékek álnak a vásárlok rendelkezésére. Hasonló oldalakhoz képest könnyű kezelni. 
G.S. 
Én nagyon mag vagyok elégedve ezekel a termékel és örülök hogy beléptem Pentamax -ba és sok pénzt lehet 
keresni .Sok szerencsét a Pentamaxnak és társainak. 
D.I. 
Nekem az a legjobb a pentamaxba, hogy a főállásom mellett csinálhatom. Nagyon jó termékek vannak. 
mindennel megvagyok elégedve. Nagyon örülök, hogy tagja lehetek a pentamaxnak. …. 
M.G. 
Most léptem be a PentaMax-ba. Várom, hogy megkapjam az első rendelésem. Első olvasásra megtettszett! 
Rém egyszerűnek és nagyszerűnek tűnik. Biztos vagyok benne, hogy a termék skála bővítésén folyamatosan 
dolgoznak, mert én megpróbáltam összerakni úgy a termék csomagot, hogy olyan termékek kerüljenek bele, 
ami biztos, hogy minden hónapban kell és a minimum vásárlás is meg van.Itt voltak gondjaim.Gondolok itt 
például a háztartásra. Úgy érzem a PentaMax-ból "nagy durranás", természetesen csinálom és sok sikert 
mindenkinek. 
B.J-né 
Nagyon megtetszett a PentaMax-ban, hogy szuper módon van felépítve, átlátható, logikus. A tapasztalatom, 
hogy a fájos kezem a termékek használatával megszünt. Hihetetlenül boldog vagyok azért mondom el, mert 
ilyen megváltásra sok idős embernek van szüksége. 
M.M. 
Nemrég léptem be, nekem nagyon tettszik. Nem értem az embereket miért nem kapnak a lehetőségen?! A 
termékeket most próbálom. Talán többen csatlakoznának, ha több termék lenne. Az árak nagyon jók. 
L.K. 
Én egy hónapja léptem be. Egy másik rendszerből, ami szintén Internetes Áruház. A termékek ár-érték aránya 
nagyon jó. Már van 3 munkatársam akikkel dolgozok, és még egy kicsike pénzt is kerestem. Kell ennél jobb 
üzlet!!!Mindenkit biztatok a csatlakozásra,megéri. 
A.R. 
Sziasztok! Kb.10 napja léptem be és megvettem a csoportépítő csomagot és azonnal kaptam 17 új belépőt. 
Szerintem nagyon jó ez az üzlet és megéri belevágni!  
B.T. 
Üzletember vagyok. Unom a napi 14 óra munkát,a kintlévőségek hajkurászását,a tisztességtelen konkurencia 
támadásait,a hanyag alkalmazottak kártevéseit! Ezért léptem be a PentaMaxba. 
Sokat várok tőle! 
B.M. 
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Nagyon tetszik az automatizált rendszerük, a "Személyi titkár" segítsége. Időtakarékos, korszerű, modern. 
Örülök, hogy nincs személyes kapcsolat, nem kell felesleges üzleti megbeszélésekre időt és energiát pazarolni és 
tompa agyú embereket győzködni, vagy házalni a termékekkel. Igen, azt hiszem az MLM üzlet igazi forradalmát 
az internet adta, a Pentamax pedig nagyszerűen kihasználja előnyeit. 
H.D-né 
Véletlenül találtam a PentaMax alánlatát, munkahely keresése közben. Megtettszett a logikusan felépített 
rendszer és annak működése. 40 évi kereskedelmi tapasztalat után a jővő képét látom a rendszerben. Miután még 
nem vagyok annyira "öreg" szeretném kamatoztatni kapcsolataimat, kipróbálni szervezőkészségem ezen a 
területen is. Persze, ha sikerül jól dolgoznom és pénzkereseti lehetőségként is "bejön" akkor végre elértem a 
nyugodtabb kereskedelmi légkör örömét is.  
Sz. I. 
Tetszik, hogy milyen gyorsan épül. Tetszik, hogy az árak nincsenek elszállva. Tetszik, hogy jók a termékek. 
Tetszik, hogy Magyar Üzlet. Tetszik, hogy egyszerű és ezért könnyen továbbadható. Tisztelettel: …  
D.I-né 
Nekem egy Barátom! mutatta meg. olyan lelkesen beszélt róla hogy azonnal be is léptem. és a kedvenceimre 
leltem itt. köszönöm szépen. Gizus. 
S.E. 
Meglepődve tapasztaltam, hogy mennyire bőkezű a cég a vásárlóihoz. Mindent akcióban, vagy csomagban 
vásároltam és még ajándékot is kaptam mellé, nem is akármilyent! Hab a tortán ezek után még jutalék is jár a 
vásárlásomért. 
R.V. 
Üdvözletem mindenkinek. Most fogok másodjára vásárolni,nemrég léptem be, nagyon korrekt, gyors, minőségi a 
szolgáltatás! Ami még fontos: segítőkészek, és számlát is kapok, ill. mindenről emailben értesítenek, még a 
rendelésem állapotáról is. Köszönet ezért a PentaMax-nak! 
S.F. 
Nekem az tetszik a PentaMaxban, hogy nagyon hamar, pár napon belül megkapom a jutalékomat. 
Előfordult, hogy kedden postára adtam a levelet és szerdán már a számlámon volt a jutalékom. 
Sajnos megjártam egy másik hálózatnál, nem fizették ki a pénzemet, mindig csak hitegettek, hogy majd a jövő 
hónapban. 
Úgy látom a PentaMax nagyon tőkeerős, soha nincs pénzügyi zavarban, ezért gyorsan és biztosan fizet. 
Sz.T. 
Megbízom a PentaMaxban, mert magyar cég működteti, méghozzá egy 18 éve működő kft.  
Az árak is magyar zsebhez igazodnak. 
A külföldi MLM hálózatok nem a magyar jogrendszer szerint működnek, ha nem kapom meg a jutalékomat, 
futhatok a pénzem után külföldre. 
T. K-né 
Én most regisztráltam,az összes többi hasonló ajánlat közül ezt találtam a legjobbnak. Remélem nekem is sikerül 
bekapcsolódnom és sikereket elérnem. Köszönöm a lehetőséget. Üdv mindenkinek…. 
Sz.U.K. 
Üdvözletem mindenkinek. Véletlenül találtam a PentaMax ajánlatára. 
Nyitott vagyok az új dolgok megismerésére. Semmi rosszat nem olvastam a cégről. 
Tetszik mert magyar cég,pár napon belül megkapom a rendelt terméket. Korektek,és mindenről e-mailben 
értesítenek. Remélhetőleg az arú kinálat is folyamatosan bővül. 
Nem értem az embereket,miért nem ragadják meg többen a lehetőséget. 
Nagyon jók a termékek, mindenkinek ajánlom! Remélem nekem is sikerül sikereket elérnem. 
 
G. I-né 
Sajna még csak most talált meg ez az üzlet. Regisztráltam, és itt vagyok. 
Ajánlom mindenki figyelmébe! 
E. F. 
Kedves Barátaim!  
Azért írom le a történetemet, mert a válság miatt sokan kerülhetnek egy rosszabb helyzetbe anyagilag. Több kereseti 
lehetőséget is kipróbáltam, de egyikkel se tudtam pénzt keresni. 
Volt olyan, ahol ingyenesen el lehetett kezdeni, volt olyan ahol több tízezer forintot fizettem be kezdéskor, de 
egyikkel se sikerült számottevő pénzt keresnem. 
A PentaMax az egyetlen, ahol valóban pénzt tudok keresni, igaz nem milliókat, de egy "vészmegélhetési" összeget 
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már most keresek. Ez azért jó, mert ha megszűnik a munkahelyem és az ottani keresetem, akkor nem kell a híd alá 
költöznöm. Nagyon szerényen, de akkor is meg tudunk élni és ez egy biztonságérzetet ad nekem. Akinek 
biztonságérzete van az vidámabb és jobban teljesít a PentaMaxnál is, tehát ez egy önmagát erősítő folyamat. 
Ajánlom mindenkinek, hogy most kösse föl a gatyáját és ne csak akkor próbáljon erősíteni, amikor már megszűnt a 
munkahelye! 
F.B. 
Tucatjával jönnek és múlnak el MLM hálózatok, de a PentaMax marad, mint az örökkévalóság. Ne pazarolj energiát 
az új hálózatokba! A PentaMax egy biztos befektetés, itt nem vész el a munkád eredménye. 
 
Ha véleményt szeretne írni, kérem jelentkezzen be! 
 
Regisztráció: http://pentamax.eu/1000/?reg 
 
Regisztráció 
Kedves regisztráló! Szívesen kiszolgálunk csak vásárolni szándékozókat is. Ha Ön nem kíván csoportot építeni, 
hagyja figyelmen kívül az erről szóló értesítéseket!  
Kérem, hogy a belépéshez töltse ki az alábbi rovatokat! 
Ezek az adatok a jutalékának kifizetéséhez szükségesek. 
 

Név:  
Cím:  
Postázási cím: 
(irányítószámmal!)  

Telefonszám:  
(formátum: +0618765456)  

E-mail cím:  
nem lehet @citromail.hu-ra 
vagy @vipmail.hu-ra végződő! 

 

E-mail cím újra:  
Kérem adja meg újra az email címét!  

Jelszó:  
Jelszó mégegyszer:  
Születésnap (formátum :1982-10-21):  
Szponzor: 1000

 

Elolvastam és elfogadom az üzleti szabályzatot!  
 
 
PentaMax üzleti szabályzat: http://pentamax.eu/1000/?page=szabalyzat 
 
Ez az üzleti szabályzat a PentaMax internetes üzleti rendszer (a továbbiakban PentaMax) és a hálózatába tartozó 
Tagok (a továbbiakban Tagok) kapcsolatát szabályozza. 
1. Tagság 
1. Tag lehet minden 18 évet betöltött személy, egyéni vállalkozó, cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság. 
2. A jelentkező aktív Taggá válik, ha kitölti az internetes jelentkezési lapot, teljesíti és kifizeti az első kötelező 
vásárlást. 
3. A PentaMax a jelentkezést elutasíthatja. 
4. A Tag csak egy tagsággal rendelkezhet, az esetleges további tagságra jutalék kifizetése nem lehetséges. 
5. A Tag nem alkalmazottja és nem képviselője a PentaMaxnak, semmilyen jognyilatkozatot nem tehet és nem 
nyilatkozhat a médiának a PentaMax nevében. 
6. A Tag feladata a PentaMax üzleti hálózatának fejlesztése a minél nagyobb gazdasági eredmény elérésének 
érdekében. 

http://pentamax.eu/1000/?page=szabalyzat
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7. A tagság megszűnik a Tag írásbeli kérelmére, amit a regisztrációkor megadott e-mail címről vagy postai úton 
küldhet a PentaMaxnak. A tagság törölhető, ha a Tag több, mint három hónapon keresztül nem teljesíti a legalább 
4000 pontos vásárlást. 
A PentaMax azonnali hatállyal megszüntetheti a tagságot, ha a Tag az ide vonatkozó jogszabályokat vagy az üzleti 
szabályzatot megsértette vagy a PentaMax érdekeit jelentősen sértő módon cselekszik. 
A tagság megszűnésekor a Tag összes, a tagsághoz kötődő joga megszűnik. 
2. Jutalék 
1. A Tag tagi jutalékra jogosult, amelynek összege: az általa 12 mélységben szponzorált tagok havi vásárlásai 
bónuszérték-összegének 7%-a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő. 
2. A Tag a tagi jutalék helyett vezetői jutalékra jogosult, ha az általa teljes mélységben szponzorált tagok havi 
vásárlásainak bónuszösszege az 1.000.000 bónuszpontot meghaladja. 
A vezetői jutalék összege: az általa teljes mélységben szponzorált tagok havi vásárlásai bónuszérték-összegének 7%-
a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő. 
3. A Tag a tagi jutalék helyett felsővezetői jutalékra jogosult, ha az általa teljes mélységben szponzorált tagok havi 
vásárlásainak bónuszösszege a 10.000.000 bónuszpontot meghaladja. 
A felsővezetői jutalék összege: az általa teljes mélységben szponzorált tagok havi vásárlásai bónuszérték-összegének 
10%-a. Egy bónuszpont egy forinttal egyenlő. 
4. Tagi jutalék és vezetői jutalék az adott hónapra csak annak a Tagnak jár, aki az adott hónap folyamán teljesíti a 
minimális bónuszpontot elérő, kötelező vásárlását és e vásárlásának ellenértéke az adott hónap vége előtt a 
PentaMaxhoz beérkezik. 
5. A jutalék kifizetése a Tag által megküldött számla alapján lehetséges. 
Csak 20.000,- Ft feletti számlák kerülnek kifizetésre, az ennél alacsonyabb összeg minimum 4000 bónuszpontos 
rendelésben levásárolható, beszámítható. 
6. Amennyiben a Tag az év közben keletkező jutalékát nem veszi fel vagy nem vásárolja le, az év végét követően úgy 
tekintendő, hogy az érintett jutalékról a Tag a PentaMax javára lemondott. 
7. A tagság megszűnése után semmilyen jutalék nem jár, kivétel az örökösödés esete. 
Az elhalálozása pillanatában tagsággal rendelkező Tag örököse folyamatosan jogosult mindazon jutalékok felvételére, 
amelyek egyébként az elhunyt Tagot illették volna, ha a tagok kötelezettségeit folyamatosan teljesíti. 
3. Vásárlás, árucikkek 
1. A Tag jogosult a PentaMax Netáruházban vásárolt cikkeket továbbértékesíteni. 
2. A Tag az árucikkek bemutatásakor csak a PentaMax hivatalos weboldalain és hivatalos leveleiben közölt 
információkat használhatja fel, tilos a termékek minőségéről, használhatóságáról olyan tájékoztatást adni, amely nem 
ebből a forrásból származik. 
3. A Tag vállalja, hogy vásárláskor olyan postázási címet ad meg, ahol folyamatosan biztosított a csomag átvétele, ha 
ez nem teljesül, akkor az ebből eredő újraküldési díjat megfizeti. 
4. A PentaMax portós vagy utánvétes küldeményeket nem vesz át. 
4. Marketing  
1. A Tag üzleti kommunikációjában köteles a PentaMaxhoz méltó módon eljárni. 
Tilos a trágár, becsmérlő szavak használata. 
Tilos a konkurens üzleti rendszerek becsmérlése, helyette a PentaMax előnyeit szükséges kommunikálni. 
2. A Tagok célja új tagok csatlakoztatása a PentaMaxhoz, az új tagok szponzorálásával, tanításával hálózatot építeni. 
3. A Tag a PentaMax hálózatát kizárólag a PentaMax hálózatának bővítésére és árucikkeinek megvásárlására 
használhatja. 
4. A Tag kötelessége a PentaMax érdekeit és jó hírnevét védeni. 
5. A Tag harmadik személynek semmilyen adatot nem szolgáltathat ki a PentaMaxról. 
6. A PentaMax elítéli és tiltja a spam küldését.  
Spamnek minősül a bármilyen forrásból begyűjtött magán e-mail címekre történő üzleti ajánlat küldése, ha a 
küldéshez a címzett előzetesen nem járult hozzá. Bizonyítottan céges e-mail címekre üzleti ajánlat küldhető a címzett 
előzetes hozzájárulása nélkül is. 
Amennyiben a Tag spamet küld, kizárásra kerül és a küldésből eredő károkat teljes egészében köteles megtéríteni. 
5. Egyebek 
1. A PentaMax Netáruház tulajdonosa és üzemeltetője a Ledland Kft.(cégjegyzékszám: Cg. 18-09-103136) 
2. Ezt az üzleti szabályzatot a PentaMax bármikor egyoldalúan módosíthatja az üzleti célok elérésének érdekében. A 
megváltozott üzleti szabálzatot a Pentamax weboldalán teszi közzé. 
3. A Tag a megvásárolt árucikkeket az átvételtől számított 14 napon belül, postai úton visszaküldheti, a vételárat 30 
napon belül küldi vissza a PentaMax. 
Visszaküldeni csak a még ki nem bontott csomagolású, újra eladható állapotban levő árucikkeket lehet. 
4. A Tag vállalja, hogy panaszát, észrevételét, kifogását először a PentaMaxnak jelzi és csak ezután, csak abban az 
estben fordul bármiféle hatósághoz, ha a PentaMax válaszát, intézkedését a Tag nem tartja megfelelőnek.  
5. Jogvita esetére a Ledland kft kiköti a Körmendi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
6. A PentaMax Netáruházban meghírdetett akciók a készlet erejéig érvényesek. 
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7. A PentaMax oldalain megjelenő összes ár és adat tájékoztató jellegű, az emberi hibából eredő ár- és 
adattévedésekért a PentaMax nem vállal felelősséget. 
8. A PentaMax ügyintézési és adminisztrációs költséget számolhat fel minden, a szokásos vásárlási folyamaton kívüli 
tevékenységért, például a beérkezett pénzek más rendelésszámra való átvezetéséért vagy a rendelések utólagos 
módosításáért. 
 
 
Termékek: http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21 

 
 

 
AKCIÓ!!! 

Ezüstkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben + 
ajándék 4 db 2 dl-es kolloid  

22.900 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
Dupla ezüsttartalommal!  
20 PPM színezüst, desztillált vízben 
 
AKCIÓS AJÁNDÉKOK: 
+ 2 db Aranykolloid oldat dupla aranytartalommal 2 dl,  
+ 2db Rézkolloid oldat 2 dl  
 
Hab a tortán: a 4 db ajándék kolloidot tetszőleges arányban 
kérheted. 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Aranykolloid oldat 2 dl-es üvegben  

3.990 Ft / 2000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Dupla aranytartalommal!  
20 PPM színarany, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Aranykolloid oldat 1 dl  

2.990 Ft / 1500 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
10 PPM színarany, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Aranykolloid oldat, tízszeres töménységű 1 dl  

9.990 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   

Leírás: 
 
100 PPM színarany, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact 
eljárással készül.vásárlói vélemények 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=446
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=446
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=446
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=2
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=117
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=25
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=24
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/446.jpg','Nagykép',800,442)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/117.jpg','Nagykép',418,600)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/25.jpg','Nagykép',300,551)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/24.jpg','Nagykép',387,600)
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Aranykolloid oldat 3 db 2 dl-es üvegben  

9.990 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Dupla aranytartalommal!  
 
20 PPM színarany, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Aranykolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben  

22.900 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Továbbértékesítésre és nagy felhasználóknak. 
 
Dupla aranytartalommal!  
20 PPM színarany, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Ezüstkolloid oldat 2 dl-es üvegben  

3.990 Ft / 2000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Dupla ezüsttartalommal!  
20 PPM színezüst, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Ezüstkolloid spray tízszeres töménységű, 

100PPM, 30 ml  
6.290 Ft / 3000 pont  

1
 db-ot   

 

Leírás: 
100PPM-es, tízszeres töménységű ezüstkolloid oldat spray. 
Hajtógáz nélküli, porlasztófejes, ezüst színű fémburkolatú 
üvegben. 
Javasolt felhasználása: a beteg (gyulladt, gombás, sérült, kiütéses) 
bőrfelületre naponta többször felvinni. 
 
100 PPM színezüst, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=235
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=445
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=118
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=2
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=394
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=394
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=2
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/235.jpg','Nagykép',800,429)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/445.jpg','Nagykép',800,429)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/118.jpg','Nagykép',401,600)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/394.jpg','Nagykép',277,600)


75. 

 
Ezüstkolloid oldat 3 db 2 dl-es üvegben  

9.990 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Dupla ezüsttartalommal!  
20 PPM színezüst, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Rézkolloid oldat 2 dl  
3.490 Ft / 1500 pont  

1
 db-ot   

 

Leírás: 
 
10 PPM réz, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Rézkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben  

19.900 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
10 PPM réz, desztillált vízben 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Arany-, ezüst- és rézkolloid oldat 3 X 2 dl  

9.990 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
Arany-, ezüst- és rézkolloid oldat  
3 X 2 dl.  
 
A leírások az egyes kolloidoknál megtalálhatók. 
Dupla aranytartalommal! 
Dupla ezüsttartalommal!  
 
 

 

 
Platinakolloid oldat 1 dl  

22.900 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
10 PPM platina, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=236
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=2
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=207
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=6
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=447
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=6
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=208
http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=248
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=5
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/236.jpg','Nagykép',800,442)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/207.jpg','Nagykép',370,600)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/447.jpg','Nagykép',370,600)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/208.jpg','Nagykép',711,400)
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/248.jpg','Nagykép',335,600)
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Platinakolloid oldat 2 dl  

39.900 Ft / 4000 pont  
1

 db-ot   
 

Leírás: 
 
10 PPM platina, desztillált vízben 
 
A legkorszerűbb, nagy tisztaságú Plasma-contact eljárással 
készül. 
vásárlói vélemények 

 

 
Vélemény -> Aranykolloidok: http://pentamax.eu/1000/?velemeny=1 
 
 
Dr. Sz.L. 
A hiteles szakirodalomból összegyűjtöttem amit az aranykolloidról írnak: 
Izületi gyulladás esetén hatásosan csillapítja a fájdalmat, csökkenti a duzzanatot, javítja az izületek mozgását. 
Javítja az agyműködést, erősíti az idegrendszert, és a stressz káros hatásait is csökkenti. 
Fogyasztása során oldódik a depresszió a búskomorság, a levertség, a szorongás, a félelem, és javul a betegek 
általános közérzete. 
Ez az "euforizáló" nem csak lelki bajok esetén előnyös, hanem minden betegségben jótékony hatású, mert növeli a 
beteg gyógyulásba vetett hitét, fokozza életkedvét. 
Élesíti az elmét, javítja a koncentráló képességet. 
Hatásosnak bizonyult figyelemhiány és hiperaktivitás kezelésében. 
Növeli az energiaszintet és a libidót. 
Kiegyensúlyozza és harmonizálja a szívritmust, serkenti a vérkeringést, optimalizálja a testhőmérsékletet. 
Eredményesen használják alkohol-, nikotin-, koffein- és szénhidrátfüggőség csökkentésére. 
Enyhíti az asztmatikus tüneteket. 
 
Dr. Sz.L. 
És aki bővebben szeretne olvasni az aranykolloidról, annak egy részletes leírás: 
 
A jó minőségű aranykolloid oldat teljesen természetes ásványi étrend kiegészítő. 
Izületi gyulladás esetén hatásosan csillapítja a fájdalmat, csökkenti a duzzanatot, javítja az izületek mozgását. 
Javítja az agyműködést, erősíti az idegrendszert, és a stressz káros hatásait is csökkenti. 
Fogyasztása során oldódik a depresszió a búskomorság, a levertség, a szorongás, a félelem, és javul a betegek 
általános közérzete. 
Ez az "euforizáló" nem csak lelki bajok esetén előnyös, hanem minden betegségben jótékony hatású, mert növeli a 
beteg gyógyulásba vetett hitét, fokozza életkedvét. 
Élesíti az elmét, javítja a koncentráló képességet. 
Hatásosnak bizonyult figyelemhiány és hiperaktivitás kezelésében. Növeli az energiaszintet és a libidót. 
Kiegyensúlyozza és harmonizálja a szívritmust, serkenti a vérkeringést, optimalizálja a testhőmérsékletet. 
Eredményesen használják alkohol-, nikotin-, koffein- és szénhidrátfüggőség csökkentésére. v Enyhíti az asztmatikus 
tüneteket. 
Az ősi egyiptomiak már több mint 5000 évvel ezelőtt fogyasztottak aranyat mentális, testi és spirituális tisztítás 
céljára. Úgy tartották, hogy a testben az arany stimulálja az életerőt, és minden szinten emeli a vibráció szintjét. 
A kínaiak leghíresebb alkimistája, Ko Hung (281-361) hirdette elsőként az oldott aranyat tartalmazó életelixírnek a 
fiatalító, életet meghosszabbító hatását, melynek legendája innen került át az arab alkimistákhoz, s közvetítésükkel 
terjedt tovább Európába. 
Paracelsus (1493-1541) az orvosi vegytan, a jatrokémia megalapítója, több hatékony gyógyszert fejlesztett fémes 
ásványokból, többek között aranyból is. A fémsókat belsőleg szedette gyógyíthatatlannak tartott betegeivel, és nagy 
sikereket ért el velük a gyógyítás terén. 
A középkori Európában rendkívül népszerűek voltak az aranybevonatos tabletták és az "arany víz&". Az alkimisták 
aranyporból kevertek italt a végtagfájdalmak enyhítésére. Ez az artritisz egyik legkorábbi említése. Az arany artritiszt 
gyógyító erejéről szóló hírek századokon át terjedtek, és még ma is legfőképp az aranyat használják a kezelésére. 
Michael Faraday, a híres kémikus, 1857 körül készített először elektrolízissel tiszta, rendkívül stabil aranykolloid 
oldatot, amelyet az angol Természettudományi Múzeum még ma is őriz. 
A világhírű német bakteriológus, Dr. Robert Koch felfedezte, hogy a TBC-t okozó baktérium arany jelenlétében nem 

http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D21&pd=249
http://pentamax.eu/1000/?velemeny=5
javascript:popImage('http://pentamax.eu/images/pd/249.jpg','Nagykép',394,600)
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életképes. 1905-ben orvosi Nobel-díjat kapott. 
 
Az USA-ban már 1885 óta alkalmazták a kolloid aranyat az iszákosság kezelésére, mivel enyhíti az alkohol iránti 
vágyat, és még ma is használják az alkohol-, koffein- és szénhidrátfüggőség csökkentésére. Felismerték, hogy 
gyógyítja a szívet, javítja a vérkeringést. Hagyományosan használják bőrfekélyek, égések, bizonyos idegvégződés 
operációk kezelésére is. 
Az 1900-as évek legelején gyakran ültettek a bőr alá aranylemezkéket a gyulladt ízületeknél, mint például a könyök, 
vagy a térd. Hatására a fájdalom enyhült, vagy teljesen megszűnt. Az ízületi gyulladások (reumatoid artritisz) 
kezelésére 1927 óta folyamatosan használnak aranyat. 
1935 júliusában a Clinical, Medicine & Surgery című orvosi folyóirat megjelentette az "Aranykolloid a 
gyógyíthatatlan rákos esetekben" című cikket, amit Edward H. Ochsner, a chicagoi Augustana Hospital tanácsadó 
sebésze írt. Ebben ez olvasható: "Amikor már nincs remény a gyógyulásra, az aranykolloid segít meghosszabbítani az 
életet, és sokkal elviselhetőbbé teszi azt mind a beteg, mind pedig az őt gondozók számára, mivel a végső leromlást 
lassítja (általános fizikai legyengülés, alultápláltság, gyakran valamilyen krónikus betegséggel társulva), jelentősen 
csökkenti a fájdalmakat és a rossz közérzetet, továbbá - az esetek nagy többségében - az ópiumkészítmények iránti 
vágyat. 
Dr. Nilo Cairo és Dr. A. Brinckmann: Materia Medica (Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 1956.) című sikerkönyvében 
az aranykolloidot tartják a legjobb elhízás elleni szernek. 
Dr. Guy E. Abraham és Peter B. Himmel 1997-ben írt tanulmányukban megállapították, hogy kolloid arannyal 
hatékonyan lehet kezelni a reumatoid artritiszt, és a fémes állapotú aranyrészecskéket tartalmazó aranykolloidnak 
nincsenek mellékhatásai, szemben az aranyvegyületekkel. Egy másik tanulmányukban kimutatták továbbá, hogy a 
kolloid arany javítja az agy teljesítményét, 3-4 héten keresztüli napi rendszeres aranykolloid fogyasztás akár 20%-kal 
is megnövelheti az IQ-t, javítja a koncentráló képességet és élesíti az elmét. Úgy gondolják, hogy a kolloid arany 
fokozza a testben és az agy felszínén az idegvégződések között a vezetőképességet, és ezáltal erősíti a mentális 
működést. Ez összhangban van Edgar Cayce azon véleményével, hogy az arany segít újjáépíteni az idegrendszert. 
Edgar Cayce ezt írta: " megfelelően adagolva az arany és az ezüst majdnem duplájára növelheti az élettartamot." 
Az arany hatásos gyógyszer a krónikus, szisztémás kortikoszteroid-függő asztmás betegeknél is. Tartós kezelés során 
csökkentették a panaszokat, a bronchusok hiperreaktivitását, és alkalmazásukkor csökkenteni lehetett a glukokortikoid 
adagját. 
2002-ben ausztráliai és új-zélandi kutatók arany és ezüst felhasználásával olyan rákellenes gyógyszereket készítettek, 
amelyek egerek méhében a rákos sejteket hatékonyan pusztították el anélkül, hogy az egészséges sejteket is 
elpusztították volna! 
A biokémikusok is használják az aranyat fehérjevegyületekben, hogy új életmentő gyógyszereket állítsanak elő. Egy, 
az AIDS kezelésére szolgáló új aranyvegyületet tesztelnek, mivel olyan képessége van, hogy gátolja a vírusok 
szaporodását a fertőzött sejtekben. 
Néhányfajta rákbetegség kezelésében is alkalmazzák. Mikroszkópikus aranylemezkék injekciója segít feltartóztatni a 
prosztatarákot. Petefészekrákot is kezelnek kolloid arannyal, és az aranygőz-lézer megöli a rákos sejteket, de az 
egészséges sejteket nem károsítja. 
Kolloid ezüsttel együtt naponta használva támogatja a szervezet természetes védekező rendszerét (erősíti az 
immunrendszert!), és elősegíti a vitalitást és a hosszú életet. Ezüst- és aranykolloid szedése közben min. fél órának el 
kell telnie a jobb felszívódás érdekében. 
Amint a modern tudósok és orvosok felfedik mindazt, amit úgy tűnik, őseink mindig is tudtak, lassan, de biztosan újra 
felfedezzük az arany csodálatos gyógyító tulajdonságait. 
A jó minőségű aranykolloid oldatnak soha semmilyen mellékhatását nem tapasztalták! 
Evés előtt 5-10 perccel kell bevenni, hogy maximálisan felszívódjon. Felnőtteknek a napi adagja 2x1 teáskanál. 
Gyerekeknek 1 teáskanál (5ml). 
Figyelem: Ha sötét üvegben, hűvös, sötét helyen tartjuk, akkor min. 2 évig eláll! Napsugárzástól, fagyástól, és 
mágnesességtől óvjuk! 
 
Sz. A. 
Üdvözletem Mindenkinek! 
Szeretnék megosztani veletek egy tapasztalatot. Mivel más hely nincs, így itt teszem. Fiatalkori szívizomgyulladásom 
miatt mostanra kialakult egy elég kellemetlen izületgyulladás mind a két kezemben. Két hónap óta hajnali 4 óra körül 
iszonyatos fájdalomra ébredek (ébredtem). Aki még ilyen fájdalmat nem érzett, nem is tudja igazán elképzelni milyen 
szenvedést okoz. Úgy vártam az arany- és ezüstkolloidot, mint a Messiást. Két napja fogyasztom, és nem fáj a kezem. 
Hihetetlenül boldog vagyok Ezt azért mondtam el, mert ilyen megváltásra nagyon sok idősödő ember vár. Tudom, 
hogy nem ebben van a sok pénz, de sok kicsi sokra megy. A nagymama így örömében megveszi az unokának a 
Notebookot 
 
D.Á. 
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Kipróbáltam, hogy az aranykolloid tényleg növeli-e az agy teljesítményét és az IQ-t. 
Azt olvastam, hogy három hónap szedés után 20%-al nőhet az IQ. 
Én egy hónap után 16,5%-os növekedést mértem, ami nagyon jól jött, mert simán átmentem egy vizsgámon, ami 
korábban eléggé neccesnek tűnt! 
 
Cs.F.E. 
Az arany kolloidról, szeretném megosztani tapasztalatomat. Tavaly rendeltem, egy üveggel, mert ajánlották, pánik 
betegségemre. Mikor utána olvastam, hogy a gyermekeim is szedhetik, nekik is elkezdtem adni. A pánikom, 
megszűnt, az agorafóbiám, javulásnak indult. A nagy fiam aki akkor volt elsős, minden nap kérte, mert észrevette, 
hogy jobb a tanulás, jobban oda tud figyelni. A kisebbik fiamnak, óvodába járással, voltak gondjai. Nem szeretett 
menni. Mikor elkezdtem, adni, egyszer csak azzal jött, haza, hogy anya, én nekem, még is jó az ovi. 
Sajnos akkor még nem tudtam a PentaMaxról, mert akkor nem dupla áron jutottam volna hozzá.  
… 
 
K. T. 
Nagymamám Alzheimer-kórban szenved már három éve. 
Kezdetben felírtak neki gyógyszert, ami lassította a kór előrehaladását, de olyan súlyos mellékhatásai voltak, hogy 
abba kellett hagyni a szedését. 
Állapota rohamosan rosszabbodott, ez év elejére már senkit nem ismert meg, egész nap csak ült a karosszékben és 
nézett maga elé. 
Az aranykolloidnak nincs ismert mellékhatása, ezért úgy gondoltam, nincs veszteni valóm, elkezdtem neki adni 
kétszer egy kávéskanállal. 
Az eredmény megdöbbentő volt, mert ennyire gyors hatásra még én sem számítottam. 
Két hét elteltével megismert engem, majd néhány nap múlva a család többi tagját is elkezdte felismerni. 
Most két hónapja szedi az aranykolloidot és már visszatért a régi szenvedélyéhez: keresztrejtvényt fejt! 
Hallottam valakitől, hogy szerinte az aranykolloidnak csak placebo hatása van, nos itt a bizonyíték arra, hogy ez nem 
igaz, hiszen a nagyi már nem volt tudatánál, nem is mondtam neki, hogy mit vesz be és mégis hatott. 
… 
 
Sz.L. 
Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. Nem is akartam elhinni, hogy rólam van 
szó, először arra gondoltam, hogy biztosan elcserélték a filmet. 
Sajnos a kórházban, a kivizsgáláskor kiderült, hogy nem cserélték el, a nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot 
állapítottak meg. 
Az interneten olvastam az aranykolloid és az ezüstkolloid együttes tumor-csökkentő hatásáról és úgy gondoltam, hogy 
még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. 
A PentaMax aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-egy evőkanállal vettem be reggel és este két héten 
keresztül. 
Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat eredményét.  
A daganat több centiméterről néhány miliméterre zsugorodott és a nyirokmirigyek is jelentősen zsugorodtak. 
Az orvosi jelentés is kifejezett javulásról szól. 
Nagyon boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid kúrát. 
Akár életem végéig is hajlandó vagyok szedni azokat az egészségem érdekében, hiszen semmilyen káros 
mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, például a térdfájásom is elmúlt. 
Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax aranykolloidot és ezüstkolloidot. 
 
 
Dr. K.A. 
Az Aranykolloid az agyműködést javító hatással rendelkezik, enyhíti a depressziót és a szorongást, a frusztrációt és az 
öngyilkosságra való hajlamot. 
A 20. század közepén egy francia, Jacques Forestier aranyat használt orvosságként reumatikus ízületi gyulladás 
kezelésére.  
Azt hitte, hogy ez a betegség a tuberkulózis egyik fajtája, veszélyes kór, amit a legdrágább módszerekkel kell kezelni. 
Amerikában már 1895 óta alkalmazták az aranyat, mivel tudták, hogy a szívet gyógyítja és a vérkeringést javítja. 
Ismerték ízületi gyulladást enyhítő hatásait egyaránt.  
1935 júliusában a Clinical, Medicine & Surgery nevű orvosi folyóirat megjelentette az Aranykolloid a gyógyíthatatlan 
rákos esetekben& című cikket, amit Edward H. Ochsner, a chicagói Augustana Hospital tanácsadó sebésze írt. 
Ebben a következőket olvashatjuk: Amikor már nincs remény, az aranykolloid segít meghosszabbítani az életet, és 
sokkal elviselhetőbbé teszi azt, mind a beteg, mind pedig az őt gondozók számára, mivel lerövidíti az általános fizikai 
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legyengülés és alultápláltságot, jelentős mértékben csökkentve a fájdalmakat, illetve az esetek nagy többségében az 
ópiumkészítmények iránti vágyat. 
Az Aranykolloid az első helyre sorolt orvosság az elhízás ellen egy Materia Medica - Sao Paulo, Brazília, 19. kiadás, 
1965 - című bestsellerben (szerzők: Dr. Nilo Carioés és Dr. A Brinkmann).  
Az Aranykolloid a mirigyek és az idegrendszer hatékony megújítója is egyeben, a korábban már említett 
agyműködésbeli képességeket fokozva.  
Az aranykolloidot alkalmazták alkoholizmus kezelésére is sikerrel, illetve az emésztési zavarokra is jótékonyan hat. 
Az Aranykolloid nyugtató, pozitív hatással van az agyra és az érzelmekre. 
Kutatók az aranyat arra is használták már, hogy a szívre kiegyensúlyozó és harmonizáló hatással legyen, mivel a 
szívritmust kiegyensúlyozza, a vérkeringést javítja illetve megújítja a renyhén működő szerveket. 
A kutatók jelenleg is egy, az AIDS kezelésére szolgáló új aranyvegyületet tesztelnek, mivel olyan képessége van, 
hogy a vírusok szaporodását a fertőzött sejtekben képes meggátolni. 
 
Dr. Sz.L. 
Kiterjedt és eredményes kutatások folynak az arany- és ezüstkolloid tumorellenes hatásáról az egész világon. 
Összegyűjtöttem néhány tudományos publikációt ezekről a kutatásokról azoknak, kik tanulmányozni szeretnék. 
 http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/17435889.2.1.125 
Hyperthermic effects of gold nanorods on tumor cells 
 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-9966-29-148.pdf 
Antitumor activity of colloidal silver on MCF-7 
human breast cancer cells 
 
http://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-60761-609-2_25 
Colloidal Gold: A Novel Nanoparticle for Targeted Cancer Therapeutics 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830506000229 
Anti-bacterial performance of colloidal silver-treated laminate wood flooring 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la011002f 
Silver-Enhanced Colloidal Gold Electrochemical Stripping Detection of DNA  
Hybridization 
 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10717540490433895 
Colloidal Gold: A Novel Nanoparticle Vector for Tumor Directed Drug Delivery 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl070472c 
Cancer Cells Assemble and Align Gold Nanorods Conjugated to Antibodies to  
Produce Highly Enhanced, Sharp, and Polarized Surface 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.20066/abstract;jsessionid= 
B5517761D99CD1736E1A56D4F87038B3.f04t04?deniedAccessCustomised 
Message=&userIsAuthenticated=false 
Colloidal gold nanoparticles: a novel nanoparticle platform for developing  
multifunctional tumor-targeted drug delivery vectors 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl050074e 
Surface Plasmon Resonance Scattering and Absorption of anti-EGFR Antibody  
Conjugated Gold Nanoparticles in Cancer Diagnostics:&#8201; Applications in  
Oral Cancer 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja057254a 
Cancer Cell Imaging and Photothermal Therapy in the Near-Infrared Region  
by Using Gold Nanorods 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961205003133 
Colloidal gold nanoparticle modified carbon paste interface for studies  
of tumor cell adhesion and viability 
 
https://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/24/6139.full 
Phase I and Pharmacokinetic Studies of CYT-6091, a Novel PEGylated Colloidal  
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Gold-rhTNF Nanomedicine 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961208010223 
Influence of anchoring ligands and particle size on the colloidal stability  
and in vivo biodistribution of polyethylene glycol-coated gold nanoparticles 
in tumor-xenografted mice 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963408001445 
Interaction of colloidal gold nanoparticles with human blood: effects on  
particle size and analysis of plasma protein binding profiles  
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22270/full 
Direct evidence for rapid and selective induction of tumor neovascular  
permeability by tumor necrosis factor and a novel derivative, colloidal gold 
bound tumor necrosis factor 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776508002695 
Biodistribution of colloidal gold nanoparticles after intravenous  
administration: Effect of particle size 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10103-007-0470-x 
Plasmonic photothermal therapy (PPTT) using gold nanoparticles 
 
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/90.5.905?journalCode=radiology 
Clinical Evaluation of Lymph Node Scanning Utilizing Colloidal Gold 198 
 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1477-3155-6-2.pdf 
Intracellular gold nanoparticles enhance non-invasive radiofrequency thermal 
destructi on of human gastrointestinal cancer cells 
 
http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/17435889.2.5.681 
Gold nanoparticles: interesting optical properties and recent applications  
in cancer diagnostics and therapy 
 
Ha véleményt szeretne írni, kérem jelentkezzen be! 
 
 
Vélemény -> Ezüstkolloid: http://pentamax.eu/1000/?velemeny=2 
 
Dr. Sz.L. 
Egy fajta antibiotikum legjobb esetben is csak féltucatnyi baktériumot képes pusztítani, az ezüstkolloid viszont közel 
650-et. 
(forrás: Science Digest magazin, 1978 március). 
 
Dr. Sz.L. 
Mi ez és mire jó? 
A jó minőségű ezüstkolloid víz átlátszó, 1 - 10 nanométeres (10 - 100 angström) ezüst-részecskéket tartalmaz 
desztillált vízben, amik sohasem ülepednek le, állandó Brown-mozgásban vannak. Orvostudományilag bizonyított, 
hogy az ilyen kolloid szemcseméretű ezüst rendkívül hatásos baktérium, vírus, mikroba pusztító. 
Egy fajta antibiotikum legjobb esetben is csak féltucatnyi baktériumot képes pusztítani, az ezüstkolloid viszont közel 
650-et. (forrás: Science Digest magazin, 1978 március) . 
Dr. Robert O. Becker jelentése szerint ezenkívül igen hatásos csont-regeneráló is, 50%-nál is gyorsabb 
csontgyógyulást eredményezve, továbbá elősegíti a bőr és más finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is 
tartja azokat. Az USA-ban azóta a sebészeti és az égéskezelő klinikák 70 %-ánál alkalmaznak ezüstöt. 
Dr. Gary Smith szerint a kolloid ezüst (ami kis mennyiségben a növényi táplálékokban is jelen van), nélkülözhetetlen 
a szervezet védekezési rendszerében. 
Számos írás számol be a kolloid ezüst más gyógyító hatásáról is, többnyire fertőző, vagy vírusos betegségeknél, pl 
AIDS, herpesz, gombásodás, candida, szifilisz, őzkullancs okozta Lyme-betegség stb ellen igen hatásos, de még a rák 
ellen is sikeresnek bizonyult. 
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Dr. Björn Nordenström, a svéd Karolinska Institute-nál ezzel kezelt rákbetegek gyógyulásáról számolt be. Azt állítja, 
hogy ez egy roppant egyszerű kezelés és gyors gyógyulást eredményezett azoknál, akiket más orvosok 
reménytelennek tartottak. Nordenström professzor úr másról lett ismert, nevéhez és az osztrák dr. Rudolf Pekar-hoz 
fűződik az ECT (elektro-cancer treatment). 
 
Van-e mellékhatása, veszélyes-e? 
A jó minőségű ezüstkolloidnak nincs kimutatható veszélyes mellékhatása. 
Az ezüstszemcsékre az emésztő-savak nem hatnak és kis méretük miatt bejutnak a vérkeringésbe, ahol 
patogénekkekel találkozva elpusztítják azokat (feltehetően a részecskék körüli negatív töltésű Zeta potenciál-buroknak 
köszönhetően) anélkül hogy a részecskékben jelentősebb változás történne. Az ezüstrészecskék mintha mi sem történt 
volna tovább keringenek, egyre több és több nem kívánatos patogént semmisítve meg, bármilyen fajtájúak is legyenek 
azok. 
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a vastagbél hasznos flóráját is megtámadják-e? A szervezetbe jutott ezüstkolloid 
szemcsék túlnyomó többsége nem jut el a vastagbélbe, mert már előtte bekerül a véráramba. Ami mégis a vastagbélbe 
kerül, bizonyára nem tesz különbséget a baktériumok között. Az ezüstkolloidot rendszeresen, naponta fogyasztó 
emberek közül alig-alig volt tapasztalható számottevő hasznos flóra csökkenés Peter Lindemann szerint. Ha ilyet 
tapasztal, akkor inkább csak a szájban gargalizálja az ezüstvizet, hiszen a nyelv alatti vékony membrán rétegekből is 
bekerülhetnek a vérbe, ráadásul így a fogszuvasodás is megszűnik. 
Fogyasztható mennyiség. 
1940-ben R. A. Kehoe mérései szerint az akkori napi átlagos zöldségek, gyümölcsök ezüst tartalma 50 - 100 
mikrogramm volt. Az 1992-es Earth Summit Report szerint az USA-ban a talaj ásványi anyag tartalma 85%-al 
csökkent az utóbbi 100 évben. Mivel ez az ezüstkolloid kis mennyiségben szükséges a szervezet számára, sokakban 
felmerülhet a pótlás jelentősége. Napi maximum 50 mikrogramm pótlás engedhető meg Peter A. Lindemann szerint. 
Nem lehet étellel, itallal, ivóvízzel keverni. Ez a mennyiség kb 2 teáskanálnyi ezüstkolloid vízben van. Ennél többet 
fogyasztani Lindemann szerint csak egy-két napig tanácsos, terápiás kezelésként, akkoris éhgyomorra maximum 4 
teáskanálnyit és utána szünetet kell tartani. 
 
Egészség-politika, mi várható a közeljövőben? 
Az amerikai FDA (Élelmiszer és Gyógyszer Engedélyezési Hivatal) már korábban végzett kutatásokat az 
ezüstkolloiddal és tisztában vannak annak rendkívüli patogénölő hatásairól. Mégsem teszik közzé a kutatási 
eredményeket és nem is fogják a közeljövőben. Először is ha egy intézet azzal állna ki, hogy az ezüstkolloiddal 
mondjuk rákot, vagy AIDS-et lehetett sikeresen kigyógyítani, azzal automatikusan "új hatóanyag"-nak lehetne 
kinyilvánítani és jelenlegi széleskörű forgalmazását azonnal betiltani, mert akkor "ki kell vizsgálni minden hatását", 
ami az 1938 előttről használt szerek újraminősítéséhez vezetne. Az egyetlen ok hogy ezüstkolloid termékeket lehet 
kapni egy törvénynek köszönhető, miszerint az 1938 elött is használt és nem szabadalmazható szerek "megengedett" 
minősítésben vannak, egyébként már régen eltüntették volna. Ezért minden forgalmazó és ilyet alkalmazó klinika csak 
nagyon óvatosan fogalmazhat. 
A nagy gyógyszergyártók már most is hatalmas profitoktól esnek el. Nyomásukat az FDA-ra kiterjesztve sürgették az 
ezüstkolloid teljes betiltását, amit a fent említett törvénynek és a szer hatásos voltának köszönhetően nem tudtak 
elérni. Ekkor nyomást fejtettek az információ-terjesztés teljes megakadályozásáért, és az FDA beállt nekik, ezzel is 
kimutatva hogy csak bábok egy gépezetben. 1999. július 19.-én egy törvény lépett életbe, miszerint a forgalmazott 
ezüstkolloid termékeken nem lehet annak patogénölő tulajdonságait feltüntetni! 
Mindez annak ellenére, hogy számos más szerre nem reagáló vírust képes elpusztítani 6.5 perc alatt. 
 
A legtöbb embernek már kezd elege lenni a többnyire hatástalan orvosi módszerekkel, amiknek több a káros 
mellékhatása, mint a hangoztatott hasznos hatása. Ezért olcsó, könnyen beszerezhető, de legfőképpen hatásos szerre 
vágynak, ami jobb mint a hivatalos terápiák. 
Azt persze nem lehet az ezüstkolloid vízre mondani, hogy szuperszer, de azt sem lehet letagadtatni, hogy vannak 
bizonyos rendkívüli tulajdonságai. Azt sem lehet elvárni tőle, hogy mindenkinél eredményes lesz, de azt sem lehet 
letagadni hogy már vannak/voltak olyanok, akiknél az volt. 
 
Sz.A. 
Üdvözletem Mindenkinek! 
Szeretnék megosztani veletek egy tapasztalatot. Mivel más hely nincs, így itt teszem. Fiatalkori szívizomgyulladásom 
miatt mostanra kialakult egy elég kellemetlen ízületgyulladás mind a két kezemben. Két hónap óta hajnali 4 óra körül 
iszonyatos fájdalomra ébredek (ébredtem). Aki még ilyen fájdalmat nem érzett, nem is tudja igazán elképzelni milyen 
szenvedést okoz. Úgy vártam az arany- és ezüstkolloidot, mint a Messiást. Két napja fogyasztom, és nem fáj a kezem. 
Hihetetlenül boldog vagyok Ezt azért mondtam el, mert ilyen megváltásra nagyon sok idősödő ember vár. Tudom, 
hogy nem ebben van a sok pénz, de sok kicsi sokra megy. A nagymama így örömében megveszi az unokának a 
Notebookot 
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N.G. 
Az ezüst kolloidot 1 éve ismerem és használja családom, valamint ismeröseim ,kollegáim. 
Valóban igaz az állitás ,hogy hatása rendkivüli! 
Ha csak az apró bör, nyálkahártya, köröm, szájüreg fertözéseket-gyulladásokat rendkivül rövid idő alatt megszünteti, 
már akkor is megéri megvenni. 
Üdvözlettel … 2246 
 
D.I-né 
A páromnál már fél éve megjelent a lábán egy fekélyhez hasonló seb. A bőrgyógyász többféle kenőcsöt irt fel, 
hormontartalmút is. Semmiféle javulás nem történt. Az ezüstkoloiddal kezdtük nedvesíteni, naponta két három 
alkalommal. Egy hét mulva a seb széle elkezdett varrasodni, ma már teljesen meggyógyult.  
 
L.I. 
Nem régen használom a kolloidokat, de az ezüst hatásáról már be tudok számolni. 
Pár napja fogászati beavatkozást kellett elszenvednem... bizonyára mindenki tudja ez milyen kellemetlen és persze 
apró szájüregbeli sérülésekkel jár. 
Lecsiszolták a fogaimat, hogy a koronát fel tudják helyezni, bármilyen ügyes is volt a barátnőm, aki egyben a 
fogorvosom is, csak-csak beleszaladt a korong az ínyembe. Amint befejezte a kezelést, rögtön ecsetelni kezdtem az 
ínyemet, és belsőleg is erősítettem az immunrendszeremet a folyadékkal. Mire újra sorrakerültem, a vérzések elálltak, 
és minden probléma nélkül le tudta venni a nyomatot. 
5 nap múlva kellett visszamennem a kész fogakért, amelyeket felhelyezett a fogorvosom, és csodálkozva állapította 
meg, hogy nyoma sincs a sérüléseknek. 
Kérdezte is, hogy mit csináltam, és amikor megmutattam neki az Ezüstkolloidos üveget, kért belőle egy kis adagot, 
hogy kipróbálja ő is. Azt hiszem ezzel máris megtaláltam a következő munkatársamat ... 
 
Cs.J. 
Személyesen tapasztaltam hogy iszonyatosan szorította valami a szívem. Ittam az ezüstkolloidból és néhány perc 
múlva meglepődve észleltem, elmúlt a szorító érzés. 
Most épp csigolyatöréssel vagyok munkaképtelen. Remélem segítséget kapok a kolloidoktól hogy mielőbb talpra 
álljak. 
 
S.E. 
Házi"patikaszerként" javaslom mindenkinek külsőleg, belsőleg. Jön a náthás, infulenzás időszak, ilyenkor megelőzés 
jelleggel fogyasztom az EZÜSTKOLLOID-ot.Napégésre, égési sérülésekre,sebekre rendkívül hatékony. A 
gyomorégésemet is kordában tudom tartani vele.A kutyánkat babéziából, a macskánkat valami ismeretlen 
nyavalyából/valószínű, mérgezett egeret evett/ meggyógyítottuk.A szomszéd cicája ugyanakkor elpusztult.Még kerti 
felhasználásáról is hallottam gomba és egyébb betegségek ellen. Nem régiben egy kandidás hölgy állapota javult 
jelentősen az ezüst segítségével. Sorolhatnám tovább, ha kipróbálja mindenki, még további jó tapasztalatok fognak 
felkerülni ide, a listára 
 
K-né Sz. H. 
Évek óta kellemetlen szagú volt a hónaljam. Ez rendkívül zavaró volt és állandóan feszélyezett, mindig arra 
gondoltam, hogy érzik-e mellettem az emberek. 
Naponta többször megmostam, kétszer egymás után, de nem volt tartós a hatás. 
Számtalan féle dezodort próbáltam, de egyiknek se volt tartós hatása. 
Az tudom, hogy baktérium vagy gomba okozhat ilyet, ezért kipróbáltam a PentaMax Ezüstkolloid sprayt és KÉT 
NAPON BELÜL MEGSZŰNT a kellemetlen hónalj szagom. 
Nem is találok szavakat arra, hogy ez mit jelent nekem. Ismét fesztelenül járhatok társaságba. 
Szívből ajánlom mindenkinek a lábak kezelésére is! 
 
P.Á. 
Nagyon régóta szenvedtem már az allergiától és ízületi fájdalmaim is voltak, amikor tudomást szereztem a 
fémkolloidokról. Elolvastam mindent amit csak találtam róla az Interneten, aztán elkezdtem használni az ezüst és 
arany kolloidokat, az eredmény meglepően gyorsan jelentkezett, szinte három hónap alatt az allergiás tüneteim 
megszűntek, nem viszketett a szemem, nem csepegett, nem dugult el az orrom, ismét tudtam akadály nélkül lélegezni 
és ami még anyagilag is jelentős megkönnyebbülést hozott, nem kellett hetente 1000 Ft-ért orrcseppet venni.Az arany 
kolloid pedig rendbe hozta az ízületeimet, nincsenek fájdalmaim. 
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A legtermészetesebb vírus, gomba és baktérium ellenes szerként nagyon széles körben használható. Érdemes alaposan 
megismerni, begyűjteni minden információt, hogy ne csak magunkon, hanem a környezetünkben lévő ismerősök 
panaszaira figyelve, ajánlani tudjuk a kolloidokat. Hálásak lesznek, mint ahogy jómagam is hálás vagyok annak, aki 
gondolt rám, amikor ajánlotta. 
 
O.F-né 
A neten olvastam az ezüst kolloidról, s gondoltam, hogy kipróbálom. Kisebb léguti és szájüregi fertőtésekre, 
herpeszre,begyulladt szőrtüszőre használtam. Fájó torkom a kolloiddal való öblögetés után szinte azonnal enyhült. Sőt 
a fájdalom nem terjedt a légcsövemre, mint azt nem egy torokfertőtlenítő szernél tapasztaltam. 
Az ünnepek alatt sikerült beszerezni egy kis szájherpeszt. Befújtam ezüst kolloiddal, és működött :). 2 nap alatt 
nyoma sem maradt. Nem fájt, nem duzzadt a duplájára a kezelés után, mint annak a H...... krémnek a hatására. 
A Secret izzadásgátlótól begyulladt a hónaljamban egy szőrtüsző. Aki ismeri ezt a problémát, tudja, hogy elég 
fájdalmas. Bekentem a göböt, s másnap már egészen kicsike volt. Nem fájt.Sikerült gyorsan megszabadulnom tőle az 
ezüst kolloid segítségével. 
Orrcseppként is bevált, és itt tényleg csak cseppről van szó. Aki nem akarja lenyelni az oldatot, annak ezt az 
alkalmazást tudom ajánlani.  
 
K.É. 
Kedves Mindenki! Lányom allergiájára az ezüstöt , nekem az izületi gyulladásomra az aranykolloidot próbáltuk ki. 
Lányonak már fél üveg után enyhűltek a panaszok és sokkal jobban aludt, sőt annyira, hogy a reggeli telefon 
ébresztést sem hallotta, nyugodtabb ,türelmesebb volt.!!Nekem pár nap után nem dagadt be a kezem reggelre,nem 
zsibbadt. A térdem, amivel többször voltam orvosnál, nem fájt annyira,jobban betudtam hajlítani,nem 
sántikáltam.Jaaa!!....és délután nem fekhettem le TV-t nézni,mert csak a reklámokat láttam, ugyanis a lényeget 
elaludtam!!...felébredtem megint reklám!!!:-))Az éjszakákat teljesen végig alszom , pihenten ébredek,az egész nap fitt 
vagyok!!!Próbáljátok ki!!!!...megéri!!! Éva. 
 
H. P-né 
Szagtalan zokni. 
Ez csak egy vágyálom volt egészen addig, amíg rá nem jöttem hogyan kezelhetem a zoknit ezüstkolloiddal. 
Mosás után, még nedvesen, befújom egyenletesen ezüstkolloid sprayel és a szokásos módon szárítom. 
A hatás leírhatatlan, a zokninak még több napos viselet után sincs szaga. 
Még annyit tennék hozzá, hogy nem kell átáztatni a zoknit az ezüstkolloiddal, keveset használok belőle, de 
egyenletesen, minden részét befújom. 
 
H.P-né 
Ezüsttartalmú WC papírt akartak eladni nekem, mert az antibakteriális. 
A cég sokféle törlőkendőt, papír zsebkendőt és egyéb dolgokat árul ezüsttartalommal. 
Én azt válaszoltam, hogy ez nagyon hasznos, de nekem ehhez csak egyféle dolgot kell beszereznem: a PentaMax 
Ezüstkolloid sprayt. 
Amire azt ráfújom, az baktérium-ölő lesz! 
A következő alkalommal elhasználandó WC papírra ráfújom az ezüstkolloidot és az addigra megszárad és baktérium-
ölő lesz. 
 
Sz.L. 
Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. Nem is akartam elhinni, hogy rólam van 
szó, először arra gondoltam, hogy biztosan elcserélték a filmet. 
Sajnos a kórházban, a kivizsgáláskor kiderült, hogy nem cserélték el, a nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot 
állapítottak meg. 
Az interneten olvastam az aranykolloid és az ezüstkolloid együttes tumor-csökkentő hatásáról és úgy gondoltam, hogy 
még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. 
A PentaMax aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-egy evőkanállal vettem be reggel és este két héten 
keresztül. 
Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat eredményét.  
A daganat több centiméterről néhány miliméterre zsugorodott és a nyirokmirigyek is jelentősen zsugorodtak. 
Az orvosi jelentés is kifejezett javulásról szól. 
Nagyon boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid kúrát. 
Akár életem végéig is hajlandó vagyok szedni azokat az egészségem érdekében, hiszen semmilyen káros 
mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, például a térdfájásom is elmúlt. 
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Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax aranykolloidot és ezüstkolloidot. 
 
Sz.G. 
A megfelelő mennyiségű kolloid ezüst a szervezetben olyan, mintha egy kiválóan működő második immunrendszer 
volna bennünk. Környezetfertőtlenítő, betegségmegelőző hatása mellett alkalmas a konkrét betegségek gyógyítására, 
illetve a gyógyulás elősegítésére. Egyetlen ismert kórokozó organizmus sem képes megélni, ha az ezüstkolloid akár 
csak apró nyomokban is jelen van. 
 
Ez a termék milliomodrésznyi, nagyon finom részecskékből álló teljesen homogén oldat, melyet megtisztított vízben 
oldottak fel. Nem tartalmaz vegyszereket, stabilizátorokat, festéket, kötőanyagot vagy bármilyen más alkotórészt. 
 
Hogyan hat? Az egysejtű élőlényekbe (baktériumok, gombák, vírusok, paraziták) kerülve gátolja azokat az enzimeket, 
amelyek az anyagcserében vesznek részt és így a kórokozó pusztulását okozza. A vírusok fehérjeburkának szerkezetét 
károsítva éri el azok szaporodási képtelenségét és kiürülését a szervezetből. Hat percen belül minden kórokozót 
elpusztít. A tesztek azt igazolják, hogy a vastagbélben élő szervezetbarát baktériumokat ez nem érinti. Egy 
antibiotikum legjobb esetben is csak féltucatnyi organizmust képes pusztítani, az ezüstkolloid viszont közel 650-et, 
ezenkívül igen hatásos csontregeneráló is 50%-nál is gyorsabb csontgyógyulást eredményezve, továbbá elősegíti a bőr 
és más finom szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is tartja azokat. Használata javasolt: Gyakorlatilag az összes 
testfelszínen lévő, illetőleg a test belsejében megbúvó fertőzéses betegségek, gyulladások esetén. Rendelkezik egy, az 
atomszerkezetéből adódó speciális hatással is: a máj anatómiai szerkezetét helyreállítja, illetve a májműködést erősíti, 
a méregtelenítést fokozza. Alkalmazható: Szájon át közvetlenül, gargalizálásra, torokgyulladásnál öblögetéssel, 
szájöblítéssel a száj nyálkahártya és fogínypanaszoknál, semlegesíti a fogszuvasodást, megszűnteti a kellemetlen 
leheletet. Szájöblítő szerként, gargalizáló szerként is használható. Irrigálással hüvelyfertőzésnél, szemcseppként 
szemgyulladásnál, lemosásra, borogatásra külsőleg bőrbajoknál. Ideális élelmiszer tartósító. Gyümölcsöket, 
zöldségeket befújhatunk vele, ezzel elkerülve a rothadást, penészedést. Kiváló a hűtőszekrény szagtalanítására is. 
Belsőleg: allergia, szénanáthánál, gyorsan megszünteti a megfázásos, influenzás megbetegedéseket, a tüdőgyulladást, 
staphylococcusos és streptococcusos fertőzéseket, légzőszervi és orrüregi fertőzéseket. Reumánál, ízületi panaszoknál, 
tüdőgyulladásnál, agyhártyagyulladásnál, vérpanaszok, leukémia, szifilisz, gonorrhea és vérélősködők esetén, lyme 
kórnál, nyirokérgyulladásnál, gyomorfekélynél. Mivel nagyszerű emésztést segítő szer, megakadályozza a puffadást 
is. Toxémia, kolera, malária, lepra, bubópestis esetén, cukorbajnál. Sikeresen alkalmazták már AIDS-es betegeknél is. 
Külsőleg: pattanások, ótvar, skarlát, bőrfarkas, gombás fertőzések, bőrrák esetén, szemgyulladásnál (kötőhártya 
gyulladás) fülgyulladásnál, száj nyálkahártya fertőzésnél, sérülésnél, herpesznél, égés-fagyás esetén, szemölcsök 
ellen. Napégésre fantasztikus! Alkalmazzuk közvetlenül vágott sebekre, horzsolásokra és nyílt sebekre, esetleg 
tegyünk pár cseppet egy kis kötszerre, sebtapaszra, - hogy lerövidítsük a gyógyulási időt - a tapaszt viselhetjük 
szemölcsökön, vágott sebeken, horzsoláson. Befújhatunk vele ekcémát, viszkető felületeket, pattanásokat, 
szúnyogcsípést vagy bármilyen bőrbetegséget. Fültisztító pálcikára téve szem és fülfertőzések, körömágyi, 
lábujjköröm és fülgombásodás ellen. Fújjuk a lábujjak közé, combhajlatba, hogy megszűntessük a bőrviszketést, 
lábujjak közti kipállást, a gombás fertőzéseket, kiütéseket. Csökkenti a korpásodást, a psoriasist, bőrviszketést. Az 
állatgyógyászatban is használatos, például égések, marások, harapások és fertőzések gyógyítására, valamint hatásos 
gyógyszere a kutyák parvo vírusfertőzésének. 
 
Dózis belsőleg: Fogyasszunk napi 2X1 teáskanálnyit tisztán, vagy napi 1 teáskanállal megelőzés céljából. Fontos, 
hogy lenyelés előtt, pár percig tartsuk a szánkban, öblögetve! Figyelem: Tartsuk sötét üvegben, hűvös, sötét helyen! 
 
J.A. 
Még anno a seregben össze szedtem egy vírust, ami szemölcsöt okozott a jobb hüvelyk ujjamon. Évekkel később 
elvittem a lányomat a bőrgyógyászatra, ahol a doktornő észre vette a kezemen levő szemölcsöt, majd felajánlotta, 
hogy kikanalazza. Sajnos bele mentem. Így aztán egy fél év leforgása alatt az egész testem tele lett szemölcsökkel. 
Két éve hallottam az ezüst kolloidról és mivel éppen influenzás időszak volt, vettem egy üveggel és használtam. Nem 
is lettem influenzás, ellenben a testemről egyik pillanatról a másikra eltűnt az összes szemölcs.  
Ha tehetem , azóta is használom. Nekem nagyon bejött, javaslom a használatát mindenkinek. 
 
V.T. 
Ezt a sikertörténetet azért írom le, mert remélem, hogy ez az információ a Te életedet is megmenti. 
Azok kedvéért, akik idő hiányában nem akarják végigolvasni a történetemet, kezdem a lényeggel. 
Diagnosztizált és hivatalosan dokumentált vastagbélrákomat aranykolloiddal és ezüstkolloiddal gyógyítottam meg. 
A PentaMax dupla aranytartalmú aranykolloidját és nagy tisztaságú ezüstkolloidját használtam, főként azért, mert 
ezeket a kolloidokat egy független minőségellenőrző is folyamatosan vizsgálja. 
Naponta kétszer negyed decilitert fogyasztottam mindkét kolloidból két hónapon keresztül és a diagnosztizált 
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vastagbélrákom kemoterápia és műtét nélkül elmúlt. 
 
És most a részletek: 
Tizenegy hónappal ezelőtt enyhe hasmenésszerű tüneteim lettek, ilyet eddig még soha nem tapasztaltam. Arra 
gondoltam, hogy biztosan valami nem egészen frisset ettem és ezért jött ez a tünet. 
Két hét után is változatlanul megmaradt a dolog és elmentem a családorvosomhoz, aki általános laborvizsgálatot 
rendelt. Nagyon alacsony volt a Ca szintem, csodálkozott is hogy nincsenek izomgörcseim. Ca pezsgőtablettát kellett 
szednem két hétig. 
A Ca szintem helyreállt, kaptam egy bélnyugtató tablettát, de egy hónap szedés után is megmaradt a panaszom. 
Az orvosom további vizsgálatot javasolt.  
A vastagbél-tükrözés után néhány nappal érkezett meg az eredmény: rosszindulatú daganatom van, amit a szövettan is 
igazolt. 
Műtétet javasoltak és a műtét után kemoterápiát és sugarat. 
Mit lehet ilyenkor tenni?  
Egy kicsit se tetszett nekem a műtét és a többi kezelés, de élni akartam, ezért rábólintottam a dologra. 
Két hónappal későbbre kaptam időpontot a műtétre. 
Azt mondtam magamnak: van most két hónapom, hogy meggyógyítsam magam és elkezdtem kérdezősködni a 
környezetemben, hátha találok hozzám hasonló beteget, aki meggyógyította magát. 
Találtam! 
Az egyik munkatársam felesége méhnyakrákból gyógyult meg arany- és ezüstkolloid segítségével. 
Semmilyen negatív mellékhatása nincs a kolloidoknak - pozitív mellékhatása viszont számos akad - ezért nem sokat 
gondolkoztam a dolgon, azonnal elkezdtem a kúrát. 
Három hét elteltével kezdett enyhülni a hasmenésem, ez erős bizakodással töltött el. 
Az ötödik héten megszűnt a hasmenésem és egyre jobban reméltem, hogy a műtétet el fogom kerülni. 
A kúrát folytattam és folytatom azóta is. 
A műtét tervezett időpontjában bementem a kórházba és elvégeztek egy műtét előtti tükrözést. 
A vizsgálat feltűnően soká tartott, mint kiderült nem találták az eltávolítandó daganatokat, a műtét elmaradt. 
És elmaradt a kemoterápia és sugarazás is. 
Azóta már két ellenőrző tükrözésen is voltam, de a daganatoknak nyoma sincs. 
Ez az én sikertörténetem. 
 
Az arany- és ezüstkolloidot a PentaMax-tól rendelem azóta is, mert itt dupla aranytartalommal kapható és egy 
független minőségellenőrző folyamatosan vizsgálja. 
 
Mielőbbi és végleges gyógyulást kívánok! 
… 
Ui.: Az orvosok utasításait mindenképpen tartsd be, de ne akard őket meggyőzni az arany- és ezüstkolloid hatásáról, 
mert a klinikai kísérletek még nem fejeződtek be, hivatalosan még nem gyógyszer. 
 
Dr. Sz.L. 
Kiterjedt és eredményes kutatások folynak az arany- és ezüstkolloid tumorellenes  
hatásáról az egész világon. 
Összegyűjtöttem néhány tudományos publikációt ezekről a kutatásokról azoknak,  
kik tanulmányozni szeretnék. 
 
http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/17435889.2.1.125 
Hyperthermic effects of gold nanorods on tumor cells 
 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-9966-29-148.pdf 
Antitumor activity of colloidal silver on MCF-7 
human breast cancer cells 
 
http://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-60761-609-2_25 
Colloidal Gold: A Novel Nanoparticle for Targeted Cancer Therapeutics 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964830506000229 
Anti-bacterial performance of colloidal silver-treated laminate wood flooring 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la011002f 
Silver-Enhanced Colloidal Gold Electrochemical Stripping Detection of DNA  
Hybridization 
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http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10717540490433895 
Colloidal Gold: A Novel Nanoparticle Vector for Tumor Directed Drug Delivery 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl070472c 
Cancer Cells Assemble and Align Gold Nanorods Conjugated to Antibodies to  
Produce Highly Enhanced, Sharp, and Polarized Surface 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.20066/abstract;jsessionid= 
B5517761D99CD1736E1A56D4F87038B3.f04t04?deniedAccessCustomised 
Message=&userIsAuthenticated=false 
Colloidal gold nanoparticles: a novel nanoparticle platform for developing  
multifunctional tumor-targeted drug delivery vectors 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl050074e 
Surface Plasmon Resonance Scattering and Absorption of anti-EGFR Antibody  
Conjugated Gold Nanoparticles in Cancer Diagnostics:&#8201; Applications in  
Oral Cancer 
 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja057254a 
Cancer Cell Imaging and Photothermal Therapy in the Near-Infrared Region  
by Using Gold Nanorods 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961205003133 
Colloidal gold nanoparticle modified carbon paste interface for studies  
of tumor cell adhesion and viability 
 
https://clincancerres.aacrjournals.org/content/16/24/6139.full 
Phase I and Pharmacokinetic Studies of CYT-6091, a Novel PEGylated Colloidal  
Gold-rhTNF Nanomedicine 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961208010223 
Influence of anchoring ligands and particle size on the colloidal stability  
and in vivo biodistribution of polyethylene glycol-coated gold nanoparticles 
in tumor-xenografted mice 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963408001445 
Interaction of colloidal gold nanoparticles with human blood: effects on  
particle size and analysis of plasma protein binding profiles  
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.22270/full 
Direct evidence for rapid and selective induction of tumor neovascular  
permeability by tumor necrosis factor and a novel derivative, colloidal gold 
bound tumor necrosis factor 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927776508002695 
Biodistribution of colloidal gold nanoparticles after intravenous  
administration: Effect of particle size 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s10103-007-0470-x 
Plasmonic photothermal therapy (PPTT) using gold nanoparticles 
 
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/90.5.905?journalCode=radiology 
Clinical Evaluation of Lymph Node Scanning Utilizing Colloidal Gold 198 
 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1477-3155-6-2.pdf 
Intracellular gold nanoparticles enhance non-invasive radiofrequency thermal 
destructi on of human gastrointestinal cancer cells 
 
http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/17435889.2.5.681 
Gold nanoparticles: interesting optical properties and recent applications  
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in cancer diagnostics and therapy 
 
Ha véleményt szeretne írni, kérem jelentkezzen be! 
 
Vélemény -> Rézkolloid: http://pentamax.eu/1000/?velemeny=6 
 
Dr. Sz.L. 
A hiteles szakirodalomból összegyűjtöttem amit a rézkolloidról írnak: 
A rézhiány tünetei lehetnek: csontritkulás, hasmenés, bőrgyulladás, kopaszodás, őszülés, általános gyengeség, 
fáradékonyság, ödéma, ingerlékenység, légzőszervi problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák. 
 
Dr. Sz.L. 
A rézhiány egyik korai jele a csontritkulás (osteoporózis). 
Dr. Robert O. Becker 15 évvel ezelőtt publikált felfedése szerint a réz elektromágneses kötőereje tartja össze a 
csontokat alkotó apatit kristályokat és kollagén rostokat, így a csontokban a kollagén területeken fellépő rézhiány 
lehet a hiányzó láncszem, ami csontritkulást okoz. 
 
A csontok, a bőr és a kötőszövetek egyik alapvető építő fehérjéje a kollagén, amelynek előállításához a réz 
nélkülözhetetlen, hiánya esetén zavar alakul ki a kollagén és az elasztin szintézisében. 
A rézhiány egyéb tünetei lehetnek még: hasmenés, bőrgyulladás, kopaszodás, őszülés, általános gyengeség, 
fáradékonyság, ödéma, ingerlékenység, légzőszervi problémák, vérszegénység, vérnyomásproblémák. 
 
A réz segíti a vas beépülését a hemoglobinba. Rézhiány esetén a betegek állapota a vasbevitel emelése mellett sem 
javul. 
 
A réz hiánya a vér káros koleszterinszintjének növekedéséhez vezet, ami az egyik tényező, amely felelős a 
szívkoszorúér betegségek és az agyvérzés kialakulásáért. 
A réz segít karbantartani a szív és a vérerek kötőszöveteit. 
 
A réz számos létfontosságú enzim alkotóeleme. A réz és cink együttesen katalizálja a szuperoxidizmutáz enzim 
működését, ami a szervezetben keletkező szabad gyökök hatástalanítását végzi. Ez a folyamat hozzájárul többek 
között a reumás ízületi fájdalmak enyhítéséhez is. 
 
A vasat és rezet tartalmazó citokróm-c-oxidáz enzim katalizálja a légzési lánc utolsó reakcióját. Ha enzimatikus 
funkciója gátolt, igen rövid idő alatt megszűnik a sejtek működése. 
Az albínók génállományából a tirozináz nevű réztartalmú enzim gyártását irányító gén hiányzik. Ez az enzim, a 
tirozin nevű aminosavakat alakítja át dopakinonná, mely a bőrben a barna festék előanyaga. Tirozináz enzim nélkül 
nem termelődik a szervezetben a melanin, ami a barnulásért, hajszínért, és szemszínért felelős pigment. 
 
B.E. 
Rendkívül jó magas vérnyomás ellen. Mikor már semmi nem használt,( amit az orvos felírt), mint végső lehetőséget 
kipróbáltuk a rézkolloidot. Jelenleg második hónapja 120/75 körül mocorog a vérnyomás,és nincs mellékhatás! A 
gyógyszereket teljesen elhagyhattuk. 180/100-al szédültem, fájt a fejem és egésznap csak feküdtem. Mióta a 
rézkolloidot fogyasztom,mindent el tudok végezni jó közérzettel. 
 
N.K. 
Állítsd meg az öregedést! 
A rézkolloid jótékony hatásai. 
Tudtad, hogy létezik egy egyszerű módja annak, hogy fiatalon tartsd magad?  
De nem csak az évek ellen jó, hanem rengeteg betegségtől is megóvhat a réz. 
http://www.femina.hu/egeszseg/rez_kolloid 
 
Ha véleményt szeretne írni, kérem jelentkezzen be! 
 
Vélemény -> Platinakolloid: http://pentamax.eu/1000/?velemeny=5 
 
Dr. Sz.L. 
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A hiteles szakirodalomból összegyűjtöttem amit a platinakolloidról írnak: 
Növeli a szellemi összpontosítást, elősegíti a koncentrációt. 
Fokozza az éberséget. 
Támogatja a szövetek regenerációját, a szivet, az immunrendszer egyik központi szervét a csecsemőmirigyet. 
Erősíti az egész endokrin rendszer működését. 
Fokozza a kreativitást. 
Élénkebbé teszi az álmokat. 
Fejleszti a memóriát. 
Növeli a libidót mindkét nemnél. 
 
Sz.Gy-né 
Frissebb vagyok,jobban bírom a napi terhelést, később fáradok el a napi munkám során,mióta a platinakolloidit 
szedem. 
 
T.J. 
A platinakolloid hatása az Én Szervezetemben ? Nagyon erős izomfájdalom(görcs)és izomláz után reggel és este 
1kupakkal elfogyasztok. Hatása az izmaim stimulálása,lágyabbá tétele,a leirt fájdalmam csillapodása,testem jelentős 
felfrissülése ! Arannyal, és ezüsttel együtt (1/2 óra/szerek bevitele közti idő) számomra nélkülözhetetlen 
 
Ha véleményt szeretne írni, kérem jelentkezzen be! 
 
Táplálék kiegészítők: http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=2182 
 
 

 

PentaMax C-vitamin Bomba fél 
éves adag  

3.990 Ft / 2000 pont  

1
 db-ot   

 

Leírás: 
A PentaMax C-vitamin bomba az emberi szervezetet a számára legfontosabb 
vitaminnal látja el. 
Különösen ajánlott egyoldalú táplálkozás (pl.: fogyókúra) és fokozott C-vitamin 
szükséglet (pl.: terhesség, dohányzás) esetén. 
Antioxidánsként véd a szabad gyökök károsító hatásával szemben.  
Az antioxidáns védelmi rendszer első bástyája a szervezetben. 
Vírus és baktériumellenes hatása mellett az immunrendszer működését erősíti, 
növeli a fehérvérsejtek számát, fokozza működésüket. 
A vírusfertőzés és a rákbetegségek legyőzésében fontos szerepet játszó interferon 
szintjét is növeli. 
 
Olvasd el a vásárlói véleményeket! 

 
Vélemény -> PentaMax C-vitamin Bomba: http://pentamax.eu/999/%5C%22?velemeny=20\%22 
 
Dr. Sz.L. 
A C-vitamin (aszkorbinsav) a vízben oldódó vitaminok csoportjába tartozik, így néhány órával a bevétel után - 
fokozott fizikai igénybevétel, edzés esetén még gyorsabban - ki is ürül a szervezetből. 
 
A magyarok joggal büszkék arra, hogy a C-vitamint Szent-Györgyi Albert adta a világnak. Először neki sikerült 
kivonnia paprikából, s ezért a nagyszerű felfedezéséért Nobel-díjat kapott. 
 
A zöldségfélékben, a citrusfélékben is van ebből a vitaminból, de a legjobb természetes forrása a csipkebogyó. Az 
igazán jó minőségű C-vitamint elsősorban csipkebogyóból vonják ki, mert abban együtt található az aszkorbinsav 
                                                           
82 A honlapon jelenleg nem elérhető el a PentaMax C-vitamin bombára vonatkozó tájékoztatás, de a 2014. december 
11-én készített, időbélyegzővel ellátott honlapmentés szerint a hivatkozott tájékoztatás szerepelt a honlapon. A 
Vásárlói vélemények nem elérhetőek a honlapmentés alapján. Az irat Vj/8-13/2015. ügyiratszámon került iktatásra. 

http://pentamax.eu/1000/?pds&kat=21
javascript:if(confirm('http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D64&pd=343%20%20\n\nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20linked%20too%20far%20away%20from%20its%20Starting%20Address.%20If%20you%20increase%20the%20in-domain%20depth%20setting%20for%20the%20Starting%20Address,%20this%20file%20will%20be%20queued%20for%20retrieval.%20%20\n\nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D64&pd=343'
javascript:if(confirm('http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D64&pd=343%20%20\n\nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20linked%20too%20far%20away%20from%20its%20Starting%20Address.%20If%20you%20increase%20the%20in-domain%20depth%20setting%20for%20the%20Starting%20Address,%20this%20file%20will%20be%20queued%20for%20retrieval.%20%20\n\nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://pentamax.eu/1000/?link=pds%26kat%3D64&pd=343'
javascript:if(confirm('http://pentamax.eu/%22?velemeny=20/%22%20%20\n\nThis%20file%20was%20not%20retrieved%20by%20Teleport%20Pro,%20because%20it%20is%20linked%20too%20far%20away%20from%20its%20Starting%20Address.%20If%20you%20increase%20the%20in-domain%20depth%20setting%20for%20the%20Starting%20Address,%20this%20file%20will%20be%20queued%20for%20retrieval.%20%20\n\nDo%20you%20want%20to%20open%20it%20from%20the%20server?'))window.location='http://pentamax.eu/
javascript:popImage('343.jpg'/*tpa=http://pentamax.eu/images/pd/343.jpg*/,'Nagykép',314,600)
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hatását erősítő bioflavonoidokkal. 
 
Egy másik Nobel-díjas, Linus Pauling, a neves biokémikus úgy vélekedett, hogy a C-vitamin az egyszerű megfázástól 
a rákig számos betegség ellenszere lehet. 
 
Köztudott, hogy a C-vitamin hiánya skorbutot okoz. Fokozott bevitele viszont erősíti az immunrendszert, növeli az 
ellenálló képességet a fertőző (főleg a meghűléses) betegségekkel szemben. 
Sok enzimet aktivál, fontos szerepe van a sejtlégzésben. 
Fokozza a sebgyógyulást, gyorsítja a kötőszövet újraépülését, részt vesz a csont-, a kollagén- és a porcképzésben, 
valamint a mellékvesekéreg-hormonok szintézisében. 
Védelmet nyújt a stressz ellen, segíti a vas felszívódását, a folsawal és a B12-vitaminnal együtt ösztönzi a 
vörösvértestek érését. 
Csökkenti a vér koleszterinszintjét, védelmet jelent a rákkeltő anyagokkal szemben. 
Fokozza és helyreállítja a fizikai teljesítőképességet. 
Megterheléskor nő a C-vitamin igény, ezért a sportolóknak, főleg verseny előtt, növelniük kell a bevitelét. 
Mint a vitaminok általában, a C-vitamin is bomlásra hajlamos, érzékeny a fényre, hőre, páratartalomra. 
Minderre figyelemmel kell lenni a C-vitamin tárolásánál. 
Figyelem! 
- Lázas betegség esetén nő a szervezet szükséglete C-vitaminból. 
- Akinek volt veseköve, vagy oxalátkő képződésre hajlamos, kérje ki kezelőorvosa tanácsát! 
 
M.Á. 
Gyermekünk egy jó kis cseppfertőzéses náthát hozott haza az oviból (mint már annyiszor). 
Elindult a már jól ismert forgatókönyv: feleségemmel együtt elkaptuk. Mindig egyszerre kapjuk el és mindkettőnknél 
két hét telik el a teljes gyógyulásig. 
Most azonban változott a helyzet, én a PentaMax C-vitamin bombából naponta 5-ször 10 cseppet bevettem. 
A feleségemnek is ajánlottam, de ő (akkor még) nem hitte el, hogy hamarabb meggyógyulhat tőle. 
A végeredmény: ő tartotta a szokásos két hetet, én három nap után gyógyult voltam. 
Ha meghűléses betegséged van, nyugodtan vedd be a napi adag tízszeresét! Semmi bajod nem lesz tőle, hiszen a 
fölösleg a vizelettel azonnal kiürül! 
 
Dr. Sz.L. 
Állatkísérletekben a C-vitamin képes megszüntetni az Alzheimer-kór okozta elváltozásokat. Svéd kutatók nagy 
figyelmet keltő eredményeit a Journal of Biological Chemistry szakfolyóirat közölte. 
 
Alois Alzheimer német ideggyógyász 1906-ban írta le a később róla elnevezett, súlyos memóriazavarral járó 
betegséget. A betegség egyáltalán nem ritka: a nemzetközi statisztikák szerint 65 éves kor fölött a lakosság egy 
százaléka szenved benne, előfordulásának gyakorisága ötévente megduplázódik. Sokan az öregedés velejárónak 
tartják, de az utóbbi időben mind többet tudunk arról, hogy megjelenésében igen bonyolult ideggyógyászati 
összefüggések játszanak szerepet. 
 
A betegségben az agy bizonyos területein kórosan megváltozott fehérjehalmazok, úgynevezett amiloid plakkok 
jelennek meg. A lerakódások az idegsejtek pusztulását okozzák, és legelőször az emlékezetet megőrző idegközpont 
területén alakulnak ki. 
 
Katrin Mani, a svédországi Lundi Egyetem molekuláris orvostudomány tanszékének vezetője írja munkacsoportjuk 
tanulmányában, hogy ha Alzheimer-kórban szenvedő egerek agyszövetét C-vitaminnal kezelik, jól látható, hogy a 
kóros fehérjelerakódások feloldódnak.  

 

2. A versenyfelügyeleti eljárásban rendelkezésre álló hírlevelek 
 

Hírlevél, 2014. június 12., 2014. június 30., 2014. július 21.  83 
From: Kolloid Ügyfélszolgálat [mailto:kolloid-ad@kolloid-ad.com] 
Sent: Thursday, June 12, 2014 6:58 PM 

                                                           
83 P/1402/2014. számú irat melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
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To: … 
Subject: Küzdelem a rák ellen - kolloidok 
 
From: Kolloid Support [mailto:kolloid-ackakolloid-ad.corn] 
Sent: Monday, June 30, 2014 5:30 PM 
To: … 
Subject: Re: Kolloidok küzdelem a rák ellen 
 
From: admin [mailto:kolloid-ad@kolfoid-ad.com] 
Sent: Monday, July 21, 2014 7:14 AM 
To: … 
Subject: Re: Kolloidok - küzdelem a rák ellen 
 
PentaMax 
A daganatos betegségek elleni harcban új frontot nyit az arany- és ezüstkolloid 
V.T. tagunk a következőről számol be. 
„Ezt a sikertörténetet azért írom le, mert remélem, hogy ez az információ a Te életedet is megmenti. 
Azok kedvéért, akik idő hiányában nem akarják végigolvasni a történetemet, kezdem a lényeggel. 
Diagnosztizált és hivatalosan dokumentált vastagbélrákomat aranykolloiddal és ezüstkolloiddal gyógyítottam meg. 
A PentaMax dupla aranytartalmú aranykolloidját és nagy tisztaságú ezüstkolloidját használtam, főként azért, mert 
ezeket a kolloidokat egy független minőségellenőrző is folyamatosan vizsgálja. 
Naponta kétszer negyed decilitert fogyasztottam mindkét kolloidbál két hónapon keresztül és a diagnosztizált 
vastagbélrákom kemoterápia és műtét nélkül elmúlt. 
És most a részletek: 
Tizenegy hónappal ezelőtt enyhe hasmenésszerű tüneteim lettek, ilyet eddig még soha nem tapasztaltam. Arra 
gondoltam, hogy biztosan valami nem egészen frisset ettem és ezért jött ez a tünet. 
Két hét után is változatlanul megmaradt a dolog és elmentem a családorvosomhoz, aki általános laborvizsgálatot 
rendelt. Nagyon alacsony volt a Ca szintem, csodálkozott is, hogy nincsenek izomgörcseim. Ca pezsgőtablettát kellett 
szednem két hétig. 
A Ca szintem helyreállt, kaptam egy bélnyugtató tablettát, de egy hónap szedés után is megmaradt a panaszom. 
Az orvosom további vizsgálatot javasolt. 
A vastagbél-tükrözés után néhány nappal érkezett meg az eredmény: rosszindulatú daganatom van, amit a szövettan is 
igazolt. Műtétet javasoltak és a műtét után kemoterápiát és sugarat. 
Mit lehet ilyenkor tenni? 
Egy kicsit se tetszett nekem a műtét és a többi kezelés, de élni akartam, ezért rábólintottam a dologra. 
Két hónappal későbbre kaptam időpontot a műtétre. 
Azt mondtam magamnak: van most két hónapom, hogy meggyógyítsam magam és elkezdtem kérdezősködni a 
környezetemben, hátha találok hozzám hasonló beteget, aki meggyógyította magát. 
Találtam! 
Az egyik munkatársam felesége méhnyakrákból gyógyult meg arany- és ezüstkolloid segítségével. 
Semmilyen negatív mellékhatása nincs a kolloidoknak pozitív mellékhatása viszont számos akad - ezért nem sokat 
gondolkoztam a dolgon, azonnal elkezdtem a kúrát. 
Három hét elteltével kezdett enyhülni a hasmenésem, ez erős bizakodással töltött el. 
Az ötödik héten megszűnt a hasmenésem és egyre jobban reméltem, hogy a műtétet el fogom kerülni. 
A kúrát folytattam és folytatom azóta is. 
A műtét tervezett időpontjában bementem a kórházba és elvégeztek egy műtét előtti tükrözést. 
A vizsgálat feltűnően soká tartott, mint kiderült nem találták az eltávolítandó daganatokat, a műtét elmaradt. 
Es elmaradt a kemoterápia és sugarazás is. 
Azóta mar két ellenőrző tükrözésen is voltam, de a daganatoknak nyoma sincs. 
Ez az én sikertörténetem. 
Az arany- ás ezüstkolloidot a PentaMax-tól rendelem azóta is, mert itt dupla aranytartalommal kapható és egy 
független minőségellenőrző folyamatosan vizsgálja. 
Mielőbbi es végleges gyógyulást kívánok! 
… 
Ui.: Az orvosok utasításait mindenképpen tartsd be, de ne akard őket meggyőzni az arany- és ezüstkolloid hatásáról, 
mert a klinikai kísérletek még nem fejeződtek be, hivatalosan még nem gyógyszer.” 
 
Ismerje meg áruházunk kolloid kínálatát: PentaMax kolloidok. 
Üdvözlettel: 
A PentaMax Netáruház csapata 
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Hírlevél, 2014. június 23.84 
From: Kolloid ügyfélszolgálat [mailto:kolloid-ad@kolloid-ad.com] 
Sent: Monday, June 23, 2011 7:10 AM 
To: ….. 
Subject: Re: Küzdelem az Alzheimer-kór ellen – Aranykolloid 
PentaMax 
Az Alzheimer-kór elleni harcban új frontot nyit az aranykolloid. 
K.T. tagunk a következőről számol be. 
„Nagymamám Alzheimer-kórban szenved már három éve. 
Kezdetben felírtak neki gyógyszert, ami lassította a kór előrehaladását, de olyan súlyos mellékhatásai voltak, hogy 
abba kellett hagyni a szedését. 
Állapota rohamosan rosszabbodott, ez év elejére mar senkit nem ismert meg, egész nap csak ült a karosszékben és 
nézett maga elé. 
Az aranykolloidnak nincs ismert mellékhatása, ezért úgy gondoltam, nincs veszteni valóm, elkezdtem neki adni kétszer 
egy kávéskanállal. 
Az eredmény megdöbbentő volt, mert ennyire gyors hatásra még én sem számítottam. 
Két hét elteltével megismert engem, majd néhány nap múlva a család többi tagját is elkezdte felismerni. 
Most két hónapja szedi az aranykolloidot és már visszatért a régi szenvedélyéhez: keresztrejtvényt fejt! 
Hallottam valakitől, hogy szerinte az aranykolloidnak csak placebo hatása van, nos itt a bizonyíték arra, hogy ez nem 
igaz, hiszen a nagyi már nem volt tudatánál, nem is mondtam neki, hogy mit vesz be és mégis hatott.” 
 
Ismerje meg áruházunk kolloid kínálatát: PentaMax kolloidok. 
Üdvözlettel: 
A PentaMax Netáruház csapata 
 
Hírlevél, 2014. július 8.85 
From: Kolloid Support [mailto:kolloid-ad@kolloid-ad.com] 
Sent: Tuesday, July 08, 2014 9:41 AM 
To: …. 
Subject: Küzdelem a rák ellen - kolloidok 
PentaMax 
A daganatos betegségek elleni harcban új frontot nyit az arany- és ezüstkolloid 
Sz.L. tagunk a következőről számol be. 
„Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. Nem is akartam elhinni, hogy rólam 
van szó, először arra gondoltam, hogy biztosan elcserélték a filmet. Sajnos a kárházban, a kivizsgáláskor kiderült, 
hogy nem cserélték el, a nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot állapítottak meg. 
Az interneten olvastam az aranykolloid ás az ezüstkolloid együttes tumorcsökkentő hatásáról és úgy gondoltam, hogy 
még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. A PentaMax aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-
egy evőkanállal vettem be reggel és este két héten keresztül. 
Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat eredményét. 
A daganat több centiméterről néhány milliméterre zsugorodott és a nyirokmirigyek is jelentősen zsugorodtak. Az 
orvosi jelentés is kifejezett javulásról szól. 
Nagyon boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid kúrát. Akár életem végéig is hajlandó vagyok 
szedni azokat az egészségem érdekében, hiszen semmilyen káros mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, 
például a térdfájásom is elmúlt. 
Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax aranykolloidot és ezüstkolloidot.” 
Ismerje meg áruházunk kolloid kínálatát: PentaMax kolloidok. 
 

Hírlevél, 2014-39. számú magazin86 
PentaMax 
Kérdéseddel fordulj bizalommal Garay Daniel vezető szponzorhoz! 

                                                           
84 P/1402/2014. számú irat melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
85 P/1402/2014. számú irat melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
86 P/1402/2014. számú irat melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
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garaydaniel@pentamax.eu 
 
Kedves {név}! 
Ez a PentaMax Netáruház 2014-39. számú magazinja tagoknak. 
AKCIÓ! Két üveg aranykolloid plusz két üveg rézkolloid ajándékba. 
Az elsöprő sikerre való tekintettel megismételjük a plusz négy üveg kolloid akciót és még extra habot is teszünk a 
tortádra. 
Vásárolj „Ezüstkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben 22.900 Ft / 4000 pont” terméket 2014.09.01. és 2014.09.30. 
között, és ha a vételár is beérkezik ebben az időszakban, akkor a következőket küldjük: 
10 db 2 dl-es ezüstkolloid oldat 
2 db 2 di-es aranykolloid 20 PPM, dupla töménységű, 
2 db 2 dl-es rézkolloid oldat. 
Összesen 14 üveg kolloid oldatot kapsz, az azonnali jutalékot és hűségpontokat is tekintve egy üveg kolloid csak 1596 
Ft-ba kerül! 
Extra hab a tortán: tetszőleges arányban kérheted a 4 üveg ajándék kolloidot. 
Ha a 2 db aranykolloid, 2 db rézkolloid összetételnél van számodra megfelelőbb, akkor írd be a rendelésed 
„Megjegyzés” mezőjébe. 
Pl.: ajándéknak 3 üveg aranykolloidot és 1 üveg ezüstkolloidot kérek.” 
 
Vásárlói vélemény a PentaMax Kolloidokról 
Sz.L. tagunk a következő véleményt írta: 
Tüdőszűréskor egy több centiméter átmérőjű daganatot találtak a tüdőmben. Nem is akartam elhinni, hogy rólam van 
szó, először arra gondoltam, hogy biztosan elcserélték a filmet. Sajnos a kárházban, a kivizsgáláskor kiderült, hogy 
nem cserélték el, a nyirokrendszert is érintő, kissejtes tüdőrákot állapítottak meg. 
Az interneten olvastam az aranykolloid ás az ezüstkolloid együttes tumorcsökkentő hatásáról és úgy gondoltam, hogy 
még a drasztikus gyógymódok előtt kipróbálom azt. A PentaMax aranykolloidból és a PentaMax ezüstkolloidból egy-
egy evőkanállal vettem be reggel és este két héten keresztül. 
Izgatottan vártam a következő MR vizsgálat eredményét. 
A daganat több centiméterről néhány milliméterre zsugorodott és a nyirokmirigyek is jelentősen zsugorodtak. Az 
orvosi jelentés is kifejezett javulásról szól. 
Nagyon boldog vagyok és folytatom az aranykolloid - ezüstkolloid kúrát. Akár életem végéig is hajlandó vagyok 
szedni azokat az egészségem érdekében, hiszen semmilyen káros mellékhatásuk nincs, a mellékhatások csak pozitívak, 
például a térdfájásom is elmúlt. 
Minden daganatos betegnek javasolom a PentaMax aranykolloidot és ezüstkolloidot. 
 
Az összes beszámolót, tapasztalatot elolvashatod itt: 
Vélemények és tudományos publikációk az Ezüstkolloidról és a rákellenes hatásról. 
Vélemények es tudományos publikációk az Aranykolloidról és a rákellenes hatásról. 
 
„KIVALÓ” minősítés a PentaMax kolloidoknak 
Örömmel jelentjük be, hogy az Európai Független Minőségellenőrző Team (http://qcteam.eu) ismételten minősítette 
kolloidjainkat és a következő eredmény született: 
PentaMax Aranykolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Ezüstkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés  
PentaMax Rézkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Platinakolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
A PentaMax továbbra is jogosult a minősítések eredményének feltüntetésére az üvegeken. 
 
ZÁRÓ gondolatok 
Kérünk, hogy feltétlenül teljesítsd a 4000 bónuszpontos havi minimumvásárlást, mert ezzel lehetőséget adsz a 
kapcsolatépítő programnak, hogy a felső szponzorvonaladból ajándék tagot helyezzen alád. 
A minimumvásárlás a jutalékod érvényesítéséhez és a Hűségalapod megtartásához is szükséges. 
Ne tekintsd nyűgnek a havi kötelező vásárlást, inkább a nagy lehetőség ez számodra, hiszen a csoportod kötelező 
vásárlásaiból keletkezik a jutalékod nagy része! 
Dagadó pénztárcát kívánunk1 
Üdvöztettel: 
A PentaMax csapata 
PentaMax Netáruház 
http://pentamax.eu 
Ui.: Legfontosabb feladatod a telefonálás. A telefonod az evező, amivel gazdagabb vizekre evezhetsz. 
Ez a magazin minden tagnak elküldésre kerül, mert a munkánkhoz nélkülözhetetlen. Lemondani a tagság 
megszüntetésével lehet. 
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Hírlevél, 2014-40. számú magazin87 
PentaMax 
Kérdéseddel fordulj bizalommal Garay Daniel vezető szponzorhoz! 
garaydaniel@pentamax.eu 
 
Kedves {név}! 
Ez a PentaMax Netáruház 2014-40. számú magazinja tagoknak. 
A hónap zárása 2014. szeptember 30-án, kedden lesz. 
A 2014. szeptember hónap zárását 2014.09.30-án, 18 órakor végezzük, az addig beérkezett pénzek lesznek a 
szeptemberi hónapra elszámolva. 
 
Hány nap múlva érkezik be a pénz? 
Előrefizetés esetén: 
Átutalás OTP bankból: munkaidőben azonnal beérkezik 
Befizetés OTP fiókban: azonnal beérkezik 
Átutalás munkaidőben egyéb bankból: legkésőbb a következő munkanap reggel érkezik be 
PayPal: munkaidőben azonnal beérkezik 
Postán feladva: két-három munkanap alatt érkezik be 
Utánvét esetén: a csomag átvételétől számított kb. öt munkanap 
 
A számítógépes rendszer csak a pénz beérkezésekor, aznapi dátummal rögzíti a vásárlásod megtörténtét, tehát a 
jutalékok könyvelésénél nem a megrendelés, hanem a pénzbeérkezés dátuma számít. 
 
AKCIÓ! Két üveg aranykolloid plusz két üveg rézkolloid ajándékba. 
Az elsöprő sikerre való tekintettel megismételjük a plusz négy üveg kolloid akciót és még extra habot is tesztink a 
tortádra. 
Vásárolj „Ezüstkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben 22.900 Ft / 4000 pont” terméket 2014.09.01. és 2014.09.30. 
között, és ha a vételár is beérkezik ebben az időszakban, akkor a következőket küldjük: 
10 db 2 dl-es ezüstkolloid oldat 
2 db 2 di-es aranykolloid 20 PPM, dupla töménységű, 
2 db 2 dl-es rézkolloid oldat. 
Összesen 14 üveg kolloid oldatot kapsz, az azonnali jutalékot és hűségpontokat is tekintve egy üveg kolloid csak 1596 
Ft-ba kerül! 
Extra hab a tortán: tetszőleges arányban kérheted a 4 üveg ajándék kolloidot. 
Ha a 2 db aranykolloid, 2 db rézkolloid összetételnél van számodra megfelelőbb, akkor írd be a rendelésed 
„Megjegyzés” mezőjébe. 
Pl.: ajándéknak 3 üveg aranykolloidot és 1 üveg ezüstkolloidot kérek.” 
 
Vásárlói vélemény a PentaMax Kolloidokról 
P.Á. tagunk a következő véleményt írta: 
Nagyon régóta szenvedtem már az allergiától és ízületi fájdalmaim is voltak, amikor tudomást szereztem a 
fémkolloidokról. Elolvastam mindent amit csak találtam róla az Interneten, aztán elkezdtem használni az ezüst és 
arany kolloidokat, az eredmény meglepően gyorsan jelentkezett, szinte három hónap alatt az allergiás tüneteim 
megszűntek, nem viszketett a szemem, nem csepegett, nem dugult el az orrom, ismét tudtam akadály nélkül lélegezni és 
ami még anyagilag is jelentős megkönnyebbülést hozott, nem kellett hetente 1000 Ft-ért orrcseppet venni. Az arany 
kolloid pedig rendbe hozta az ízületeimet, nincsenek fájdalmaim. 
A legtermészetesebb vírus, gomba és baktérium ellenes szerként nagyon széles körben használható. Érdemes alaposan 
megismerni, begyűjteni minden információt, hogy ne csak magunkon, hanem a környezetünkben lévő ismerősök 
panaszaira figyelve, ajánlani tudjuk a kolloidokat. Hálásak lesznek, mint ahogy jómagam is hálás vagyok annak, aki 
gondolt rám, amikor ajánlotta. 
 
Az összes beszámolót, tapasztalatot elolvashatod itt: 
Vélemények és tudományos publikációk az Ezüstkolloidról és a rákellenes hatásról. 
Vélemények es tudományos publikációk az Aranykolloidról és a rákellenes hatásról. 
 
„KIVALÓ” minősítés a PentaMax kolloidoknak 

                                                           
87 P/1402/2014. számú irat melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 1. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
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Örömmel jelentjük be, hogy az Európai Független Minőségellenőrző Team (http://qcteam.eu) ismételten minősítette 
kolloidjainkat és a következő eredmény született: 
PentaMax Aranykolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Ezüstkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés  
PentaMax Rézkolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
PentaMax Platinakolloid oldat: „KIVÁLÓ” minősítés 
A PentaMax továbbra is jogosult a minősítések eredményének feltüntetésére az üvegeken. 
 
ZÁRÓ gondolatok 
Kérünk, hogy feltétlenül teljesítsd a 4000 bónuszpontos havi minimumvásárlást, mert ezzel lehetőséget adsz a 
kapcsolatépítő programnak, hogy a felső szponzorvonaladból ajándék tagot helyezzen alád. 
A minimumvásárlás a jutalékod érvényesítéséhez és a Hűségalapod megtartásához is szükséges. 
Ne tekintsd nyűgnek a havi kötelező vásárlást, inkább a nagy lehetőség ez számodra, hiszen a csoportod kötelező 
vásárlásaiból keletkezik a jutalékod nagy része! 
Dagadó pénztárcát kívánunk1 
Üdvöztettel: 
A PentaMax csapata 
PentaMax Netáruház 
http://pentamax.eu 
Ui.: Legfontosabb feladatod a telefonálás. A telefonod az evező, amivel gazdagabb vizekre evezhetsz. 
Ez a magazin minden tagnak elküldésre kerül, mert a munkánkhoz nélkülözhetetlen. Lemondani a tagság 
megszüntetésével lehet. 
 

Hírlevél, 2014. november 25. 88 
Feladó: "P.E.N.T.A.M.A.X" <log@pentamax.hu> 
Dátum: 2014. november 25. 8:32 
Címzett: "Gipsz Jakab" <log@pentamax.hu> 
Ttirgy:  Hónapzárás+akciók {név} részére 
 
Kérdéseddel fordulj bizalommal Garay Daniel vezető szponzorhoz! 
garaydaniel@pentamax.eu 
Kedves {név}! 
Ez a PentaMax Netáruház 2014-48. számú magazinja tagoknak. 
A hónap zárása 2014. október 28-án, pénteken lesz. 
A 2014. október hónap zárását 2014.10.28-án, 18 órakor végezzük, az addig beérkezett pénzek lesznek az októberi 
hónapra elszámolva. 
 
Hány nap múlva érkezik be a pénz? 
Előrefizetés esetén: 
Átutalás OTP bankból: munkaidőben azonnal beérkezik 
Befizetés OTP fiókban: azonnal beérkezik 
Átutalás munkaidőben egyéb bankból: legkésőbb a következő munkanap reggel érkezik be 
PayPal: munkaidőben azonnal beérkezik 
Postán feladva: két-három munkanap alatt érkezik be 
Utánvét esetén: a csomag átvételétől számított kb. öt munkanap 
 
A számítógépes rendszer csak a pénz beérkezésekor, aznapi dátummal rögzíti a vásárlásod megtörténtét, tehát a 
jutalékok könyvelésénél nem a megrendelés, hanem a pénzbeérkezés dátuma számít. 
AKCIÓ! Két üveg aranykolloid plusz két üveg rézkolloid ajándékba. 
Az elsöprő sikerre való tekintettel megismételjük a plusz négy üveg kolloid akciót és még extra habot is tesztink a 
tortádra. 
Vásárolj „Ezüstkolloid oldat 10 db 2 dl-es üvegben 22.900 Ft / 4000 pont” terméket 2014.11.01. és 2014.11.28. 
között, és ha a vételár is beérkezik ebben az időszakban, akkor a következőket küldjük: 
10 db 2 dl-es ezüstkolloid oldat 
2 db 2 di-es aranykolloid 20 PPM, dupla töménységű, 
2 db 2 dl-es rézkolloid oldat. 

                                                           
88 P/1402-2/2014. számú irat 2. számú melléklete tartalmazza, amely irat a Vj/8-3/2015. számú feljegyzés 3. számú 
mellékleteként átemelésre került a versenyfelügyeleti eljárás iratai közé. 
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Összesen 14 üveg kolloid oldatot kapsz, az azonnali jutalékot és hűségpontokat is tekintve egy üveg kolloid csak 1596 
Ft-ba kerül! 
Extra hab a tortán: tetszőleges arányban kérheted a 4 üveg ajándék kolloidot. 
Ha a 2 db aranykolloid, 2 db rézkolloid összetételnél van számodra megfelelőbb, akkor írd be a rendelésed 
„Megjegyzés” mezőjébe. 
Pl.: ajándéknak 3 üveg aranykolloidot és 1 üveg ezüstkolloidot kérek.” 
 
Vásárlói vélemény a PentaMax Kolloidokról 
D.I-né tagunk a következő véleményt írta: 
„A páromnál már fél éve megjelent a lábán egy fekélyhez hasonló seb. A bőrgyógyász többféle kenőcsöt irt fel, 
hormontartalmút is. Semmiféle javulás nem történt. Az ezüstkolloiddal kezdtük nedvesíteni, naponta két-három 
alkalommal. Egy hét múlva a seb széle elkezdett varasodni, ma már teljesen meggyógyult.” 
 
Az összes beszámolót, tapasztalatot elolvashatod itt: 
Vélemények és tudományos publikációk az Ezüstkolloidról és a rákellenes hatásról. 
Vélemények es tudományos publikációk az Aranykolloidról és a rákellenes hatásról. 
 
ZÁRÓ gondolatok 
Kérünk, hogy feltétlenül teljesítsd a 4000 bónuszpontos havi minimumvásárlást, mert ezzel lehetőséget adsz a 
kapcsolatépítő programnak, hogy a felső szponzorvonaladból ajándék tagot helyezzen alád. 
A minimumvásárlás a jutalékod érvényesítéséhez és a Hűségalapod megtartásához is szükséges. 
Ne tekintsd nyűgnek a havi kötelező vásárlást, inkább a nagy lehetőség ez számodra, hiszen a csoportod kötelező 
vásárlásaiból keletkezik a jutalékod nagy része! 
Dagadó pénztárcát kívánunk1 
Üdvöztettel: 
A PentaMax csapata 
PentaMax Netáruház 
http://pentamax.eu 
Ui.: Legfontosabb feladatod a telefonálás. A telefonod az evező, amivel gazdagabb vizekre evezhetsz. 
Ez a magazin minden tagnak elküldésre kerül, mert a munkánkhoz nélkülözhetetlen. Lemondani a tagság 
megszüntetésével lehet. 
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