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A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 

• StemXcell Kft. (Eger), 
• Crystal Institute Kft. (Budapest), 
• Dunai és Társa Bt. (Kiskunhalas) és 
• a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. 

(Budapest) 
ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban - nyilvános 
tárgyaláson - meghozta az alábbi 
 
 

határozatot 
 
 
A Versenytanács megállapítja, a StemXcell Kft., a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. 
és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2007. és a 2008. 
évben a fogyasztóknak szóló tájékoztatásaikban az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítő 
termékről azt állították, hogy az alkalmas az őssejtek szaporítására és védelmére, illetve a 
termék és az egészség között összefüggés van, a termék gyógyhatással bír. 
 
A Versenytanács a StemXcell Kft., a Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a 
Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. vonatkozásában 
a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 
elteltével megtiltja. 
 
A Versenytanács kötelezi a StemXcell Kft.-t, a Crystal Institute Kft.-t, a Dunai és Társa Bt.-t 
és a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt.-t, hogy a 
határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy 
használt internetes honlap nyitó oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé az 
Olimpiq StemXCell termékkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, 
annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács jelen határozatának 
rendelkező részét. 
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A Versenytanács kötelezi a 
• a StemXcell Kft.-t 10.000.000 Ft (Tízmillió forint), 
• a Crystal Institute Kft.-t 25.000.000 Ft (Huszonötmillió forint), 
• a Dunai és Társa Bt.-t 500.000 Ft (Ötszázezer forint), 
• a Flavinárium Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt.-t 

15.000.000 Ft (Tizenötmillió forint) 
bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára kötelesek 
megfizetni. 
 
A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak 
címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott 
keresettel lehet kérni. 
 
 
 

I n d o k o l á s 
 
 
 
1. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a StemXcell Kft. és a 
Crystal Institute Kft. ellen, annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vontak az Olimpiq 
StemXcell elnevezésű étrend-kiegészítő termékről a fogyasztóknak adott tájékoztatások 
kapcsán megsértették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit. A 
későbbiekben a vizsgálatba ügyfélként bevonásra került a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium 
Első Magyar Flavonoid és Antioxidáns Termék Forgalmazó Zrt. (a továbbiakban: 
Flavinárium Zrt.), amelyek közreműködnek a termék értékesítésében. 
 
 

I. 
Az eljárás alá vontak 

 
 
2. Az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítő termék gyártása céljából 2007-ben hozták létre a 
StemXcell Kft.-t. A vállalkozás 2007. évi nettó árbevétele vonatkozásában a főkönyvi kivonat 
ismert (Vj-156/2007/35.). 
 
3. Az 1990-ben alapított Crystal Institute Kft. melléktevékenységként kezdett el foglalkozni a 
flavonoidokat tartalmazó gyümölcsökből készült termékek kísérleti gyártásával és azok 
élettani hatásainak, humán területen történő felhasználhatóságának vizsgálatával. Jelenleg 
étrend-kiegészítő termékekhez alapanyagokat, illetve félkész- és készterméket gyárt. 2006. 
évi belföldi nettó értékesítésének árbevétele 557.441.000 Ft volt. A vállalkozás 2007. évi 
nettó árbevétele vonatkozásában a főkönyvi kivonat ismert (Vj-156/2007/36.). 
 
A Crystal Institute Kft. tulajdonjoggal rendelkezik a Flavin 7 Kft.-ben, a Flavin Canada Ltd.-
ben, a FruitCafé Kft.-ben, a Crystal Computer Kft.-ben és a Flavinárium Zrt.-ben. 
 
A Versenytanács a Vj-1/2002. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatában 
megállapította, a Crystal Institute Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást 
tanúsított a „Nap kristály Flavin 7” elnevezésű terméke értékesítése során azzal, hogy a 
fogyasztók részére a termékkel kapcsolatban – az ezt alátámasztó hatósági eljárások 
lefolytatása és a szükséges engedélyek megléte nélkül – az emberi egészséget megőrző és az 
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emberi egészséget helyreállító hatást tulajdonító tájékoztatást adott, illetve azt sugalmazta, 
hogy a terméket több kórház, klinika hivatalosan elfogadta és a betegek kezelésében 
intézményesen alkalmazza. A jogsértő magatartás további folytatásától megtiltó és 
helyreigazító közlemény közzétételére kötelező határozatában a Versenytanács bírság 
megfizetésére kötelezte a Crystal Institute Kft.-t. 
 
A Vj-107/2005. számú ügyben a Versenytanács megállapította, a Crystal Institute Kft. (és a 
Flavin 7 Kft.) a 2005. március 27-én megjelentetett reklámjai esetében a Flavin termékek 
gyógyhatásának állításával fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított. A 
Versenytanács bírságot szabott ki a Crystal Institute Kft.-vel szemben. 
 
A Versenytanács a Vj-209/2007. számú ügyben megállapította, a Crystal Institute Kft. a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a Flavin termékek 
forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást 
tulajdonított. A Versenytanács jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, 
helyreigazító közlemény közzétételét írta elő és bírságot szabott ki. 
 
4. A Dunai és Társa Bt. termékek MLM rendszeren alapuló forgalmazása céljából alakult 
2005-ben. A 2006. évi értékesítésének nettó árbevétele 3.950.000 volt. A vállalkozás 2007. 
évi nettó árbevétele vonatkozásában a főkönyvi kivonat ismert (Vj-156/2007/37.). 
 
A Versenytanács a Vj-209/2007. számú ügyben megállapította, a Dunai és Társa Bt. a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a Flavin termékek 
forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást 
tulajdonított. A Versenytanács jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, 
helyreigazító közlemény közzétételét írta elő és bírságot szabott ki. 
 
5. A Flavinárium Zrt.-t 2004-ben alapította a Crystal Institute Kft. és a Crystal Pharma 
Gyógytermék Gyártó és Kereskedelmi Kft. Létrehozásának célja a gyártás, a kutatás és 
fejlesztés tevékenységének a hálózatos értékesítéstől való szétválasztása, valamint az 
értékesítésben érdekelt vevők bevonása volt. Fő tevékenysége jelenleg az ügynöki 
nagykereskedelem. 
 
A termékértékesítést 2005. január 1-jén kezdte meg a Flavinárium Zrt. az ún. Multi Level 
Marketing (MLM) rendszerű hálózatban, amelynek tagjai maguk is fogyasztják a Crystal 
Institute Kft. termékeit, s az ún. Flavináriumokon kapnak tájékoztatást a termékekről. A 
Flavinárium Zrt. a termékekkel kapcsolatos ismereteket a Crystal Institute Kft.-től kapja. 
 
Az Olimpiq StemXCell elnevezésű étrend-kiegészítő termék értékesítését 2007 májusában 
kezdte el. 
 
A Flavinárium Zrt. 2006. évi nettó árbevétele 608.749.000 Ft volt. A vállalkozás 2007. évi 
nettó árbevétele vonatkozásában a főkönyvi kivonat ismert (Vj-156/2007/83.). 
 
A Versenytanács a Vj-209/2007. számú ügyben megállapította, a Flavinárium Zrt. a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy a Flavin termékek 
forgalmazása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás során a termékeknek gyógyhatást 
tulajdonított. A Versenytanács jogsértő magatartás további folytatását megtiltotta, 
helyreigazító közlemény közzétételét írta elő és bírságot szabott ki. 
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II. 
Az Olimpiq StemXcell elnevezésű étrend-kiegészítő termék 

 
 
6. Az Olimpiq StemXCell elnevezésű étrend-kiegészítő termék két komponensből áll: 

• Olimpiq Stem, a következő tartalommal: poliszacharidok, triterpének, aminósavak, 
fucose, klorofill, organikus nanoszilicium, likopin, polifenolok, flavonoidok, 
antioxidánsok, fenitetilamin, fitocianin, amelyek az alábbi alapanyagok extraktjai: 
Antrodia camphorata, AFA (Aphenizomenon flos aqua), Cápaporc, Fucoidan, 
Ganoderma Lucidum, Kendermag, Klorofill, Kukorica, Lícium 

• Cell, a következő tartalommal: zselatin, cirok-, vörösszőlő-, feketeszeder-, 
feketeribizli magvai, héjai extraktja, feketecseresznye héj-, bodzahéj-, szilvahéj-, 
almahéj szárítmány, csalán, mezei zsúrló, bodzavirág, nyírfalevél kivonata, vörös 
szőlőmag koncentrátuma 

 
A terméket 2007. április 20-tól 2007. augusztus 29-ig a Crystal Institute Kft. gyártotta, ezt 
követően a StemXcell Kft. gyártja. A termék forgalmazására vonatkozó ismert adatokat a Vj-
156/2007/9., a Vj-35/2007/35., a Vj-156/2007/36., a Vj-156/2007/70. és a Vj-156/2007/83. 
számú irat tartalmazza. 
 
7. Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézetéhez (a továbbiakban: 
OÉTI) 

• a Crystal Institute Kft. StemXCell néven a korábban már notifikált Cell Flavin 
kapszula Gyümölcs és növény liofilizált őrleményeket tartalmazó étrend-kiegészítő 
kapszula polifenol tartalommal (notifikációs szám: 1751/2007) és a Stem Enhance 
kapszula AFA Green-Blue” alga kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula 
(notifikációs szám: 1780/2007) megnevezésű készítményeket nyújtotta be 
notifikációra. Az OÉTI az eljárás során az összecsomagolt termékeket notifikálta  és 
2069/2007 (gyártó: Crystal Institute Kft.) és 2070/2007 (Gyártó: Stem Tech Health 
Sciences Inc., 1011 Calle Amanecer San Clemente, CA 92673, USA) notifikációs 
számon 2007. május 16-án igazolást adott ki, 

• az OÉTI 2007. május 24-én kelt, 1290/2007 számú igazolása szerint a Crystal Institute 
Kft. regisztrációs kérelmére 2162/2007. és 2163/2007. notifikációs számokon 
nyilvántartásba vette az Olimpiq StemXCell néven összecsomagolt Olimpiq Stem X 
kapszula, AFA algakivonatot és Ganoderma lucidum port tartalmazó étrend-
kiegészítőt, valamint a (korábban 1751/2007 számon notifikált) Olimpiq X Cell 
kapszula Gyümölcs és növény liofilizált őrleményeket tartalmazó étrend-kiegészítőt, 

• a StemXcell Kft. 2007. június 19-én az egybecsomagolt kétféle készítmény 
nyilvántartásba vételét kérvényezte. A termékek bejelentését a 2007. szeptember 18-án 
kelt, 1975/2007 OÉTI számú igazolás szerint az OÉTI tudomásul vette és azokat a 
2570/2007. és 2571/2007. notifikációs számokon nyilvántartásba vette. 

 
A fentiekből megállapíthatóan az OÉTI ugyanazon tartalmú készítményt több különböző 
néven regisztrálta 2007-ben, jelezve a vállalkozások felé, hogy a nyilvántartásba vétel nem 
gyártási, illetve forgalomba hozatali engedély, tehát nem tanúsítja a termék megfelelőségét. 
 
Az OÉTI 2007. május 16-i keltezésű levelében – hivatkozással az Európai Parlament és 
Tanács 2006. december 20-i, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletre – arra hívta fel a Crystal 
Institute Kft. figyelmét, hogy a „Stem” szó használata egészségre vonatkozó állításnak 
minősül. Általánosan elfogadott tudományos bizonyítékkal kell igazolni, hogy az állítás 
tárgyát képező anyag az állítással jellemzett élettani hatással rendelkezik. Az OÉTI ismeretei 
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szerint az Aphanizomenon flos-aqua alga őssejtekre, azok szaporodására gyakorolt kedvező 
hatása tudományosan nem igazolt. 
 
Az OÉTI 2007. szeptember 18-i keltezésű levelében arra hívta fel a StemXcell Kft. figyelmét, 
hogy 

• az Aphanizomenon flos-aqua alga őssejtekre, azok szaporodására gyakorolt kedvező 
hatása tudományosan nem igazolt. Napjainkban a nevezett algát illetően élelmiszer-
biztonsági kételyek is felmerültek, 

• az „őssejt szaporító és védő” állítások használata sérti az Európai Parlament és Tanács 
2006. december 20-i, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletét. 

 
8. Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az „élelmiszer” minden 
olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet 
emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. Az 
„élelmiszer” fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás 
vagy kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is. Nem 
minősülnek „élelmiszernek” pl. gyógyszerek, a kozmetikai termékek, valamint a 
dohánytermékek. 
 
Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM rendelet értelmében 
az élelmiszerek reklámja nem tulajdoníthat az élelmiszernek olyan hatást vagy tulajdonságot, 
amelyekkel az valójában nem rendelkezik. 
 
9. Az étrend-kiegészítő a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely 
koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással 
rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül 
forgalomba (pl. kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, 
csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis 
mennyiség adagolására). Az étrend-kiegészítők igen sokféle tápanyagot és egyéb összetevőt 
tartalmazhatnak, így például többek között vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat, 
esszenciális zsírsavakat, rostokat és különböző növényeket és gyógynövény-kivonatokat. 
 
Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet alapján tilos az étrend-
kiegészítő jelölése, megjelenítése és reklámozása során a terméknek betegséget megelőző 
vagy gyógyító hatást tulajdonítani, illetve ilyen tulajdonságra utalni, illetőleg az étrend-
kiegészítők jelölése, megjelenítése, reklámozása nem állíthatja vagy sugallhatja azt, hogy a 
változatos, kiegyensúlyozott étrend nem alkalmas a szükséges tápanyag bevitelére. 
 
10. A gyógyszer bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek 
megelőzésére vagy kezelésére állítanak elő, vagy azok az anyagok vagy keverékei, amelyek 
farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely 
élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis 
felállítása érdekében alkalmazható. 
 
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szerint ha a törvény másként nem 
rendelkezik, gyógyszer - a magisztrális gyógyszer kivételével - csak akkor hozható 
forgalomba, ha forgalomba hozatalát az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: 
OGYI) vagy a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió 
Bizottsága engedélyezte. 
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Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény az a természetes eredetű anyagot 
tartalmazó készítmény, amely kedvező biológiai hatással rendelkezik, orvosi előírás nélkül is 
alkalmazható, és amely előírásszerű használat esetén egészségi ártalmat nem okoz. A 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és 
forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet rögzíti, hogy gyógyító 
hatásra utalással terméket - a jogszabályban meghatározottak kivételével - csak a rendelet 
előírásai szerint lehet előállítani és forgalomba hozni. Az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény értelmében a rendelet alapján gyógyszernek nem minősülő anyagként vagy 
készítményként nyilvántartásba vett termékek gyártói, illetve forgalmazói 2011. március 31-
ig kérhetik készítményeik gyógyszerré vagy más termékké való átminősítését. E törvény 
hatálybalépését követően új gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény 
nyilvántartásba vétele és a forgalomba hozatala engedélyezésére eljárás nem indítható. Ha a 
terméket nem minősítik át gyógyszerré, akkor 2011. április 1. napjától gyógyhatásra való 
hivatkozással nem hozhatók forgalomba. 
 
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokra szigorú szabályok által meghatározott 
módon kerülhet sor [lásd különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 157-
164/A.§-ait, az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM 
rendeletet és az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és 
a helyes klinikai gyakorlatról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendeletet]. 
 
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló (2007. július 1-jétől 
alkalmazandó) 1924/2006/EK rendelete értelmében 

• élelmiszer esetén tilos az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása, kivéve ha azok 
a rendelet II. fejezetében foglalt általános és a IV. fejezetben foglalt különös 
követelményeknek megfelelnek, ha azokat a rendelettel összhangban engedélyezik, s 
ha azok a rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott engedélyezett állítások listáján 
szerepelnek [10. cikk (1) bekezdés], 

• „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 [2. cikk (2) bekezdés 5. pont], 

• „betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás” bármely olyan állítás, 
amely kijelenti, sugallja vagy sejteti, hogy az élelmiszer, élelmiszercsoport vagy 
valamely alkotóelemének fogyasztása jelentősen csökkenti valamely emberi betegség 
kialakulásának valamely kockázati tényezőjét [2. cikk (2) bekezdés 6. pont], 

• egészségre vonatkozó állításokat csak akkor lehet a Közösségen belül forgalomba 
hozott élelmiszerek címkézésén, megjelenítésén vagy reklámjában alkalmazni, 
amennyiben az adott állítások megfelelnek a rendelet előírásainak (3. cikk), 

• az egészségre vonatkozó állítás nem lehet valótlan, félreérthető vagy megtévesztő [3. 
cikk a) pont], 

• az egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott tudományos bizonyítékokra 
kell alapozni és azokkal kell alátámasztani [6. cikk (1) bekezdés], 

• az egészségre vonatkozó állítások alkalmazása csak a következő feltételek teljesülése 
esetén 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: 
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i. a késztermék a közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint 
jelentős mennyiségben tartalmazza, vagy - ilyen szabályozás hiányában 
- olyan mennyiségben 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) a rendelet IV. fejezetében meghatározott különös feltételek teljesülnek [5. cikk (1) 
bekezdés]. 

 
A rendelet az egészségre vonatkozó állítások kapcsán részletesen szól az engedélyezési 
eljárásról (15. és következő cikkek). 
 
 

III. 
Az Olimpiq StemXCell nevű étrend-kiegészítő termék 

népszerűsítése 
 
 
12. 2007 áprilisától széles körben kerül népszerűsítésre az Olimpiq StemXCell nevű étrend-
kiegészítő termék. 
 
13. Az Olimpiq StemXCell csomagolásán megjelenő tájékoztatás 
 

Az Olimpiq StemXCell csomagolásán az alábbiak olvashatók (Vj-156/2007/9/14.): 
 

Olimpiq StemXCell  
Őssejtszaporító és védő étrend-kiegészítő 
Elősegíti a felnőtt őssejtek számának szaporítását 
Új felfedezés! 

 
Két különálló kiszerelés 
Stem X őssejtszaporító   X Cell őssejtvédő 
Őssejt szaporító, természetes anyagok Őssejtvédő, vértisztító, antioxidáns és 
extraktja     flavonoid extrakt 
15 db kapszula    15 db kapszula 
Az Olimpiq StemXCell egy új felfedezés, egy új termékkategória az étrend-
kiegészítésben! Napjaink őssejtkutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt 
őssejtek számának szaporítása. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy 
természetes több őssejtet termeljen, akkor a szervezetünk működési hibáit 
kijavíthatjuk. 
A két fő alkotórész javasolt fogyasztási sorrendje: először az őssejt védőt, majd 30-60 
percet követően az őssejt szaporítót fogyassza el. 

 
Olimpiq StemX 
Őssejt szaporító, természetes anyagok kivonata 
Étrend-kiegészítő kapszula 30 db 
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Gyártó: Crystal Institute Kft. 
H-3300 Eger, Grónay u. 12. 
Gyermekektől távol tartandó! 
Ne használja, ha a biztonsági címke sérült! 
Ez a termék nem szándékozik diagnózist állítani, kezelni, gyógyítani betegségeket. 

 
Olimpiq X Cell 
Őssejtvédő, vértisztító, antioxidáns és flavonoid extrakt 
Étrend-kiegészítő kapszula 15 db 
Gyümölcs és herba összetevők, magas polifenol/flavonoid, resveratrol (növényi 
antioxidánsok) tartalommal. Liofilizált gyümölcs mag-héj őrlemény. 

 
14. Termékismertető füzet (prospektus) 
 

Az Olimpiq StemXCell terméket bemutató, több internetes honlapon (pl. 
www.vitacrystal.gportal.hu, www.ossejtfokozo.hu) is elérhető, 16 oldalas 
termékismertető füzet (Vj-156/2007/62.) egyebek között az alábbi közléseket 
tartalmazza: 

 
• új felfedezés! Olimpiq StemXCell őssejt szaporító és védő. Önnel mindenre 

képes. Őssejtterápia 
• klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 

újra épülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat 
• az őssejt kutatás tulajdonképpeni célja: 

- teljes transzplantációra (szervátültetésre) alkalmas szervek létrehozása 
- az őssejtből bármilyen más sejt létrehozható 
- különböző szervek bizonyos nem működő részeit képesek újjáéleszteni 

• első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán 
rendkívüli tulajdonságai vannak. Elősegíti a csontvelőben levő őssejtek 
termelését, az őssejteknek a vérből a szövetekbe történő vándorlását, illetve erősíti 
az immunrendszer különféle funkcióit 

• egy órán belül legalább 50%-al több őssejtünk lehet! 
• az őssejtvédő Cell Flavin! Az őssejtet is támadó káros szabadgyökök ellen a 

véráramban az őssejt útját antioxidánsokkal, bioflavonoidokkal biztosítjuk. Fontos 
továbbá, hogy ezek az őssejtek a cirkulációt segítő anyaggal arra a helyre jussanak 
el, ahol az átalakulást követően egy új szív, bőr, csont, izom, ideg, vese, máj, tüdő, 
porc, hasnyálmirigy, szem működőképes egészséges sejtjeivé váljanak 

• az őssejttáplálás segít úrrá lenni az öregedési folyamatokon azáltal, hogy több 
felnőtt őssejt termelődésére készteti a csontvelőt 

• a világ 5 pontjáról. Kutatóink több száz bevizsgált anyag közül a föld különböző 
helyeiről választották ki az összetevőket 

 
Az őssejtszám növelése cím alatt az alábbi táblázat szerepel: 

 
 

Technika 
 

 
Jellemzői 

 
Őssejtterápia – Embrionális 
Embrióból, köldökzsinórvérből. 

 
Drága, komplikált, etikai 
problémákat vet föl. 

 
Őssejtterápia – Felnőtt őssejt 
Csontvelőből. 

 
Nagyon költséges, műtéti rizikó, 
súlyos esetekben alkalmazzák. 

 
Őssejtszaporítás 
Felnőtt őssejt.  
OLIMPIQ STEMXCELL 
 

 
Rizikómentes, természetes 
alapanyag, bárki számára elérhető. 
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15. Wellnexpress Egészségkatalógus 2007 
 

A Crystal Institute Kft. által kiadott Wellnexpress Egészségkatalógus 2007 elnevezésű 80 
oldalas kiadvány (Vj-156/2007/62/4.) információs csatornaként 

• a Stemxcell Kft. információs vonalának telefonszámát, 
• a www.ossejtfokoz.hu internetes címet és 
• a www.stemxcell.hu webcímek internetes címet 

jelöli meg. 
 

A kiadvány egyebek között az alábbiakat tartalmazza: 
 

• a hatóanyag szervezetbe kerülése után 1-3 órával a perifériás vérben lévő őssejtek 
száma legalább 50%-kal növekszik 

• a vizsgálatok alapján a magasabb őssejtszám gyorsabb gyógyulást és jobb 
regenerációs képességet jelent 
• új felfedezés! Olimpiq StemXCell őssejt szaporító és védő. Önnel mindenre 

képes. Őssejtterápia 
• klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 

újra épülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat 
• az őssejt kutatás tulajdonképpeni célja: 

- teljes transzplantációra (szervátültetésre) alkalmas szervek létrehozása 
- az őssejtből bármilyen más sejt létrehozható 
- különböző szervek bizonyos nem működő részeit képesek újjáéleszteni 

• első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán 
rendkívüli tulajdonságai vannak. Elősegíti a csontvelőben levő őssejtek 
termelését, az őssejteknek a vérből a szövetekbe történő vándorlását, illetve erősíti 
az immunrendszer különféle funkcióit 

• az őssejt felhasználásával 
- nem csak szerveket, hanem egyéb szöveteket, sőt csontokat is képesek 

megújítani 
- a porckorongot alkotó gélszerű anyag is előállítható (pl. porckorong 

elfajulás) 
- hasnyálmirigyet tíz éve tudnak növeszteni 
- visszanyerhető, illetve javítható a látás 
- sikeres máj, szívizom és leukémia kezelések 
- kezelhető a cukorbetegség 

• egy órán belül legalább 50%-al több őssejtünk lehet! 
• az őssejtvédő Cell Flavin! Az őssejtet is támadó káros szabadgyökök ellen a 

véráramban az őssejt útját antioxidánsokkal, bioflavonoidokkal biztosítjuk. Fontos 
továbbá, hogy ezek az őssejtek a cirkulációt segítő anyaggal arra a helyre jussanak 
el, ahol az átalakulást követően egy új szív, bőr, csont, izom, ideg, vese, máj, tüdő, 
porc, hasnyálmirigy, szem működőképes egészséges sejtjeivé váljanak 

• az őssejttáplálás segít úrrá lenni az öregedési folyamatokon azáltal, hogy több 
felnőtt őssejt termelődésére készteti a csontvelőt 

• a világ 5 pontjáról. Kutatóink több száz bevizsgált anyag közül a föld különböző 
helyeiről választották ki az összetevőket 

• [a WellnExpress (alternatív értékesítési mód) kapcsán] Kiváló minőség: 
Garantáltan magas minőségű termékeket forgalmazunk egy orvosokból, 
gyógyszerészekből, természetgyógyászokból álló Tudományos Tanácsadó 
Testület ajánlása alapján 
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Az őssejtszám növelése cím alatt az alábbi táblázat szerepel: 
 

 
Technika 

 

 
Jellemzői 

 
Őssejtterápia – Embrionális 
Embrióból, köldökzsinórvérből. 

 
Drága, komplikált, etikai 
problémákat vet föl. 

 
Őssejtterápia – Felnőtt őssejt 
Csontvelőből. 

 
Nagyon költséges, műtéti rizikó, 
súlyos esetekben alkalmazzák. 

 
Őssejtszaporítás 
Felnőtt őssejt.  
OLIMPIQ STEMXCELL 
 

 
Rizikómentes, természetes 
alapanyag, bárki számára elérhető. 

 
16. A Természetes étrend-kiegészítők. Terméktájékoztató elnevezésű kiadvány 
 

A fogyasztók számára gyógyszertárakban elérhető, kisalakú Természetes étrend-
kiegészítők. Terméktájékoztató elnevezésű kiadványt (Vj-156/2007/62/3.) a Crystal 
Institute Kft. adta ki. A kiadvány az Olimpiq StemXCell termék kapcsán az 
alábbiakról ad tájékoztatást: 

 
Olimpiq StemXCell (Őssejt fokozó kapszula) 
Első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek rendkívüli 
tulajdonságai vannak: 
Elősegíti a csontvelőben lévő őssejtek termelését, az őssejteknek a vérből a szövetekbe 
történő vándorlását, illetve erősíti az immunrendszer különféle funkcióit. Ha rá tudjuk 
venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több őssejtet termeljen, akkor 
szervezetünk maga tudja kijavítani a betegség, baleset vagy egyszerűen az öregedés 
által bekövetkezett hibákat.  
Egy órán belül legalább 50%-al több őssejtünk lehet!  
Klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 
újra épülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat. 

 
17. Kérdések és válaszok című tájékoztató 
 

A Crystal Institute Kft.által kiadott Kérdések és válaszok című kiadvány (Vj-
156/2007/19/1., Vj-156/2007/61/3.) egyebek között az alábbi információkat 
tartalmazza: 

 
 Milyen engedéllyel rendelkezik az Olimpiq StemXCell? 

Az EU-előírásnak megfelelően megszűnt az engedélyezési eljárás, és helyette 
a gyártó felelősségét figyelembe véve bejegyzési kötelezettség van, ami a 
termék adatlapjának OÉTI-hez történő benyújtását jelenti. 

 Miért étrendkiegészítő, miért nem gyógyszer? 
Nem akarjuk ezeket a természetes hatóanyagokat a természetes 
környezetükből kivonni, azért hogy 5-8 évvel később használhassák az 
emberek izolált, elkülönített molekulák keverékeként, gyógyszerként. 

 Fogyasztása jár-e kockázattal? 
A szervezet számára jótékony hatású - növények kivonatát és hatóanyagait 
tartalmazza. Az őssejtszaporításon kívül még érrendszerjavító és szabadgyök 
megkötő, daganatellenes antioxidáns hatás is tapasztalható. 

 A gyártó cég honnan szerzi be a kék-zöld algát (Aphazinomenon flos-aquae, 
AFA)? 
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Egyesült Államokbeli Klamath tóból, amely egy Nemzeti Parkban fekszik 
vulkanikus környezetben. (Oregon állam) 
Kb. 7 ezer éve egy vulkánkitörés eredményeképpen a tó környezetét és medrét 
ásványi anyagokkal és nyomelemekkel teli vulkáni hamu borította el, amely 
kifejezetten kedvez a kék-zöld algák szaporodásának. 

 Ellenőrzi-e a gyártó cég a kékmoszat toxikus hatását? 
Az alapanyag biztonsági analízissel érkezik, melyet gyártási sarzsonként 
Magyarországon is megvizsgálnak.  

 Az Olimpiq StemXCell magyar fejlesztés-e? 
Egy anyag az AFA alga kivételével, minden más összetevő saját kutatás, 
fejlesztés. 

 Az étrendkiegészítőkkel milyen vizsgálatokat kötelesek elvégezni? 
Az általános élelmiszerbiztonság mellett a javasolt napi bevitelű hatóanyagok 
(vitaminok, nyomelemek) mennyiségét kell meghatározni, ellenőrizni. 

 Az étrendkiegészítőt kell-e más vizsgálatnak alávetni? 
A bejegyzést, a forgalomba hozatalt regisztráló intézet az OÉTI (Országos 
Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet) sem állatkísérletet, 
sem humán megfigyelést nem ír elő. 

 Mi a haszna az étrendkiegészítővel végzett vizsgálatoknak? 
Olyan, addig ismeretlen tulajdonságokat mutathatnak ki, ami miatt a 
táplálkozásra és az étrend kiegészítésre figyelemmel lévők azt célzottan 
hasznosítani tudják.  

 A végzett vizsgálatok függetlenségét mi biztosítja? 
Minden vizsgálatot csak finanszírozás mellett lehet végezni. Az eredmények 
hitelességét a nyilvánosságra hozott körülmények szerinti megismételhetőség 
garantálja. Bárki azonos eredményre juthat, ha ellenőrizni akarja. 

 A vizsgálati eredményeket hol lehet megtekinteni? 
Szakfolyóiratokban és nemzetközi konferenciákon. A közlési előjegyzés 
sokszor fél éven - éven is túl mutat. Ezek az eredmények októberben és 
novemberben kerülnek szakmai publikálásra. Görögországban és Thaiföldön 
konferencián is részt veszünk. 

 Mivel igazolja a gyártó, hogy az Olimpiq StemXCell étrendkiegészítő növeli 
az őssejt számot 50%-kal? 
A kapszula hatóanyagait az állatkísérletek során bejuttatták a vizsgált állatok 
szervezetébe. Ezt követően egy kontroll csoporthoz viszonyítva az állatok 
vérében keringő őssejtek számát vizsgálták meg. A vizsgálatot flow-
citometriás módszerrel és a CD34+ antitestekkel végezték. Az eredmény 
szerint a hatóanyagot fogyasztó csoportban a vérben növekedett az őssejtszám 
legalább 50 %-kal. 

 Az étrendkiegészítő forgalmazása embereken végzett gyógyszer kísérletnek 
számít-e, ha őssejtszaporító hatása van? 
A gyógyszerkísérlet során egy addig ismeretlen hatást és annak mellékhatásait 
vizsgálják. Az étrend-kiegészítő sokszor az ember által néhány ezer éve 
használt anyagnak egy új szempont szerinti vizsgálatát is jelentheti. Ez esetben 
az őssejtszaporító hatást, amely a már ismert eredeti tulajdonságok mellett új 
funkciókat tárhat fel. 

 Mivel bizonyítható az őssejtszaporító daganatellenes hatása? 
Az őssejtszint méréssel párhuzamosan a vérben megnövekedett őssejtszámok 
meghatározása mellett vizsgálatok kezdődtek a daganatért felelős gének 
megfigyelésére (az onkogén expresszió változása). Az eredmények 
ellenőrizhetően azt mutatják, hogy csökken a gének expressziója, azaz a 
kapszula hatóanyagai daganat-ellenes hatásúak. 

 
A Kérdések és válaszok című kiadvány azt az állítást is tartalmazza, hogy 

 
  egy órán belül legalább 50%-al több őssejtünk lehet 
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18. A Crystal Tapasztalat füzet 2007. évi 1. számában megjelent tájékoztatások 
 

A Crystal Tapasztalat füzet című (a Crystal Institute Kft. által üzemeltetett, a 
Flavinárium Zrt. hivatalos honlapjaként megjelenő www.flavin7.com internetes 
honlapon is elérhető) kiadvány 2007. évi 1. számában (Vj-156/2007/63.). több 
fogyasztói esetismertetés olvasható, azzal az üzenettel, hogy a jelen eljárásban érintett 
termék alkalmas 

• az ún. szisztémás lupus betegség, 
• a scelrosis multiplex, 
• a cukorbetegség és 
• az agyinfarktus következményeinek 

a kezelésére. 
 
19. Az ún. Marketing útmutatóban megjelent tájékoztatás 
 

A Crystal Institute Kft. által kiadott ún. Marketing útmutatóban (Vj-156/2007/19/2., 
Vj-156/2007/63.). megjelent (a Crystal Institute Kft. által üzemeltetett, a Flavinárium 
Zrt. hivatalos honlapjaként megjelenő www.flavin7.com internetes honlapon is 
elérhető) tájékoztatás szerint 

 
természetes alapanyagokból álló készítményeinkkel sikerült elérni, hogy akár 50%-kal 
is megnő a szervezet vérképző rendszerének saját őssejt termelése, és ez a hatás több, 
mint 18 órán át fennmarad. 

 
A kiadványban a jutalékok kifizetése kapcsán számlázási címként a Flavinárium Zrt. 
kerül feltüntetésre. 

 
20. A Paramedica Egészségmagazin 2008. február-márciusi számában megjelent tájékoztatás 
 

A gyógyszertárakban, bioboltokban beszerezhető ingyenes Paramedica magazin 2008. 
február-márciusi számában (Vj-156/2007/62/5.) megjelent 

 
• egy PR cikk „Magyar Világszenzáció! Az őssejttermelést elősegítő 

alapanyag” címmel, amelyben a Crystal Institute Kft. ügyvezetője, Szabó 
László is nyilatkozik, s amely az alábbiakat tartalmazza: 

 
Az alapgondolatot egy kanadai kutatás adta, amely kimutatta, hogy a kékalga 
pozitívan hat az őssejt-termelésre. A magyarok ezt követően megvizsgálták - 
és vizsgálják az óta is folyamatosan -, hogy mely anyag, miként hat a 
szervezet őssejt-termelésére. Kiderült például, hogy a sárgabarackmag 
megdöbbentő mértékben csökkenti, míg a körömvirág vagy a fokhagyma 
jelentősen növeli azt. A Szabó László irányította kutatócsoport ezen - 
meglehetősen érzékeny és rendszeres finomításra szoruló - kutatási adatok 
alapján állította össze azt a „receptet”, amely összességében a legoptimálisabb 
módon befolyásolja és növeli az őssejt-termelést. 
Az egri és pécsi professzorokból álló csoport olyan természetes anyagokból 
álló kivonatot készített, amely legalább 50%-kal növeli a szervezet saját 
őssejt-termelését. Kilenc olyan hatóanyagot találtunk, amelyekkel ezt az 
eredményt el lehet érni. Ez felér egy külföldön elvégeztetett, milliókba kerülő 
őssejt-terápia eredményével. A különbség az, hogy ehhez nem kell messzire 
utazni, nem kell milliókat kifizetni, otthon, fájdalommentesen elvégezhető. 
A kétségtelenül orvostudományi szenzációnak számító kapszula 
engedélyeztetési folyamata már a vége felé közeledik, így a napokban bárki 
számára hozzáférhetővé válik az Olympic fantázianévre hallgató készítmény. 
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• a PR cikk melletti oldalon egy (az interneten a 

http://www.paramedica.hu/200802/15_ujdonsag3/index.htm címen is 
elérhető) reklám került elhelyezésre, amely egyebek között az alábbiakat 
tartalmazza: 

 
Új felfedezés!  
Őssejtterápia 
Napjaink őssejtkutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt őssejtek 
többszörözése. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes 
úton több őssejtet termeljen, akkor szervezetünk maga tudja kijavítani a 
betegség, baleset vagy egyszerűen az öregedés által bekövetkezett hibákat. 
Legalább 50%-al több felnőtt őssejtje lehet. 

 
21. A Gyógyhír magazin 2008. áprilisi számában megjelent tájékoztatás 
 

A fogyasztók számára a gyógyszertárakban elérhető ingyenes Gyógyhír magazin 
2008. áprilisi számában (Vj-156/2007/61/11.) szerepel a vizsgált termék (további 
elérhetőségként a Crystal Institute Kft. által üzemeltetett, a Flavinárium Zrt. hivatalos 
honlapjaként megjelenő www.flavin7.com internetes honlapot megjelölő) reklámja. A 
termék dobozfelirat az alábbit tartalmazza: 

 
Olimpiq StemXcell protecting&enhancing őssejt szaporító és védő  
Elősegíti a felnőtt őssejtek számának szaporítását 75 % 

 
A reklám az alábbiakat közli: 

 
Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több őssejtet 
termeljen, akkor a szervezetünk saját maga tudja kijavítani a betegség, baleset 
vagy egyszerűen az öregedés által bekövetkezett hibákat. Minél több őssejt 
van jelen a vérben, annál jobb az egészségi állapot. 
A jövő gyógyászatának ígéret – az őssejt 
Hazai és nemzetközi tudományos – humán és állat – vizsgálatok, valamint az 
EU Igazságügyi szakvélemény igazolja, az összetevők, a termék speciális 
összeállítása alkalmas arra, hogy a szervezet felnőtt őssejtszintjét a – vérben és 
a szervekben – az őssejt koncentrációját növelje ez az étrend-kiegészítő! 
www.flavin7.com  Olimpiq-info:06 36/333 777 

 
22. A Crystal Magazin 2007. évi 5. számában megjelent tájékoztatás 
 

A Flavinárium Zrt. saját hálózati lapjaként megjelenő, a Crystal Institute Kft. által 
üzemeltetett www.flavin7.com honlapon keresztül is elérhető, a Crystal Institute Kft. 
által kiadott Crystal Magazin különböző számaiban többször is megjelentek 
tájékoztatások a vizsgálattal érintett termékről, vagy az érintett termék szedése által 
bekövetkezett gyógyulásról adott fogyasztó beszámoló, vagy a termék fotója és 
reklámszlogenek alkalmazása révén. 

 
A vizsgálat a Versenytanács elé a 2007. évi 5. számot tárta (Vj-156/2007/63.), amely 
egyebek között az alábbiakat tartalmazza: 

 
• a felnőtt őssejtek bizonyítottan eredményesek állati modellben előállított olyan 

betegségek kezelésében, mint  a cukorbetegség, agyvérzés, gerincsérülés, 
Parkinson-kór, és recehártya leépülés 

• a felnőtt őssejtek sikert aratnak a sérült szövet helyreállításában 
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• a közzétett bizonyítékok azt mutatják, hogy a felnőtt őssejtek jóval ígéretesebb 
alternatívák betegkezelésre, mint a magzati őssejtek 

• a saját őssejtjeink számának gyarapításával fenn tudjuk tartani az egészségünket és 
segíteni tudunk a testnek, hogy meggyógyítsa önmagát. Határozottan jobb így 
felgyógyulni egy betegségből, mert a hatásosnak muttakozó gyógyszer – az őssejt 
terápiás módszerrel szemben – gyakran károsítja a májat, esetleg más szerveket is. 

• ez a rendelkezésünkre álló legjobb mód ahhoz is, hogy lelassítsuk az öregedés 
folyamatát 

• még ha nincs is jelenleg problémája, az őssejt-táplálás megelőző hatású lehet 
• 1 órán belül akár 60%-al több őssejtünk lehet!  

Első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, az Olimpiq 
StemXCell elősegíti: 
- a csontvelőben az őssejtek termelődését, 
- az őssejteknek a szervekhez vándorlását, 
- a szervezet megújulását, 
- harmóniát és örömérzést idéz elő, 
- növeli a koncentrálóképességet 

• klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével a szerveink újraépülhetnek 
• minél több őssejt áll rendelkezésre, annál jobban működik a szervezetünk 
• ha egy szerv nem működik jól, akkor a csontvelőből őssejtek válnak ki, melyek a 

véráramon keresztül eljutnak a szervekhez, és azok sejtjévé válnak. Az őssejtek 
nem csak a szöveteket, hanem az egye szerveket is, és az egész szervezetet 
képesek megújítani 

• az Xcell nevű összetevő az őssejtek optimális cirkulációját segíti elő 
 

A Crystal Magazin 2007. évi 5. számában külön írás több olyan esetet ismertet, amikor 
a fogyasztó meggyógyult („őssejtekből regenerálódik a szív”, „őssejtekből működő 
vese”, „saját őssejtjeivel gyógyítottak meg, és már önállóan lélegzik az egyéves olasz 
kisfiú”, „az őssejt a hosszú élet titka?”, „őssejtekkel gyógyítják a májat” stb.) 
 
Dr. Tóth Géza „Az őssejtek terápiás felhasználási lehetőségei” című írása egyebek 
között ismerteti az őssejtekkel kapcsolatos eredményeket, illetve közli 
 

„a STEM X CELL-ben található AFA-alga koncentrátum, l-szelektin, különböző 
poliszacharidok képesek a perifériás őssejt számot 30-40%-al megnövelni. Ezt a hatást 
úgy éri el, hogy fokozza az őssejtek osztódását a csontvelőben, segíti az őssejt 
kibocsátását a csontvelőből a vérbe, könnyíti az őssejtek mozgását a vérben és a 
segítségére szoruló területek azonosítását számukra, segíti a beépülést a szövetekbe, 
fokozza az őssejtek osztódását a célszövetben és segíti a megfelelő specifikus sejtté 
való alakulást. 
Figyelembe véve a korábban részletezett őssejt terápiás felhasználási módokat, ez a 
termék kiváló alternatívát nyújt a gyógyulni vágyóknak. Nem ütközik etikai 
problémákba, nem igényel semminemű orvosi, technikai hátteret, teljesen természetes 
hatóanyagtartalmának köszönhetően mellékhatásoktól sem kell tartani, és ami nem 
utolsó szempont, minden eddigi őssejt terápiás lehetőségnél jelentősen olcsóbb.” 

 
23. A www.stemxcell.hu és a www.ossejtfokozo.hu internetes honlapokon közzétett 
tájékoztatások 
 

A StemXcell Kft. által működtetett, www.stemxcell.hu honlap címének beírásakor a 
program azonnal a www.ossejtfokozo.hu internetes honlapra ugrik, amelyen a 
tájékoztatás tartalma megegyezik az előzőekben ismertetett Termékismertető füzet 
(prospektus) kiadványban foglaltakkal. Az internetes oldal alján feltüntetésre kerül a 
StemXcell Kft. neve és telefonszáma. 
 



15. o ldal GVH VERSENYTANÁCS 

A www.ossejtfokozo.hu internetes oldalon közzétett tájékoztatás (Vj-156/2007/61/2.) 
szerint 

• minél több őssejt van a vérben, annál jobb a szervezetnek 
• minél több az őssejt a szervezetben, annál jobb az egészségi állapot 
• az őssejt szint a legjobb jelzője az egészségnek  

• klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 
újra épülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat 

• első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán 
rendkívüli tulajdonságai vannak. Elősegíti a csontvelőben levő őssejtek 
termelését, az őssejteknek a vérből a szövetekbe történő vándorlását, illetve erősíti 
az immunrendszer különféle funkcióit 

• az őssejt felhasználásával 
- nem csak szerveket, hanem egyéb szöveteket, sőt csontokat is képesek 

megújítani 
- a porckorongot alkotó gélszerű anyag is előállítható (pl. porckorong 

elfajulás) 
- hasnyálmirigyet tíz éve tudnak növeszteni 
- visszanyerhető, illetve javítható a látás 
- sikeres máj, szívizom és leukémia kezelések 
- kezelhető a cukorbetegség 

• a világ 5 pontjáról. Kutatóink több száz bevizsgált anyag közül a föld különböző 
helyeiről választották ki az összetevőket 

• az Olimpiq StemXCell egy speciális készítmény, amely a felnőtt őssejtek számát 
szaporítja a szervezetben 

 
24. A www.olimpiq.info internetes honlapon közzétett tájékoztatás 
 

Az oldal „Jogi közlemény” oldalából megállapíthatóan a StemXcell Kft.-hez tartozó 
www.olimpiq.info internetes honlap több tájékoztatást tartalmaz a vizsgálattal érintett 
termék vonatkozásában (Vj-156/2007/61/3a.), így például 

• a „Már bárki hozzájuthat a készítményhez!” cím alatt 
- közlésre kerül, hogy az szellemileg is megfiatalít. Klinikai vizsgálatok 

bizonyítják, az őssejt képes új idegsejtet építeni, a régit erősíteni, így egy 
hatvanéves ember is lehet szellemileg olyan friss, mint egy tinédzser, 

- ismertetésre kerül egy szklerozis multiplex betegségben szenvedő beteg 
esete, akinek újra mozog a lába, nem fájnak az izületei, sima és rugalmas 
lett a bőre, nincs szükséges szemüvegre, jól alszik, köszönhetően a 
terméknek, 

• közlésre kerül, hogy 
- minél több az őssejt a szervezetben, annál jobb az egészségi állapot, 
- kutatóink több száz bevizsgált anyag közül a föld különböző helyeiről 

választották ki az összetevőket, 
- ez a szer rizikómentes, természetes alapanyag, bárki számára elérhető, 
- első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán 

rendkívüli tulajdonságai vannak. Elősegíti a csontvelőben levő őssejtek 
termelését, az őssejteknek a vérből a szövetekbe történő vándorlását, 
illetve erősíti az immunrendszer különféle funkcióit, 

- klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen 
szerveink is újra épülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat, 

• „Kérdések és válaszok” cím alatt 50 kérdésre adott válasz kerül 
ismertetésre, például 

- Miért étrendkiegészítő, miért nem gyógyszer? 
Nem akarjuk ezeket a természetes hatóanyagokat a természetes 
környezetükből kivonni, azért hogy 5-8 évvel később használhassák az 
emberek izolált, elkülönített molekulák keverékeként, gyógyszerként. 

- Fogyasztása jár-e kockázattal? 
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A szervezet számára jótékony hatású - növények kivonatát és 
hatóanyagait tartalmazza. Az őssejtszaporításon kívül még 
érrendszerjavító és szabadgyök megkötő, daganatellenes antioxidáns hatás 
is tapasztalható. 

- Mivel igazolja a gyártó, hogy az Olimpiq StemXCell étrendkiegészítő 
növeli az őssejt számot 50%-kal? 
A kapszula hatóanyagait az állatkísérletek során bejuttatták a vizsgált 
állatok szervezetébe. Ezt követően egy kontroll csoporthoz viszonyítva az 
állatok vérében keringő őssejtek számát vizsgálták meg. A vizsgálatot 
flow-citometriás módszerrel és a CD34+ antitestekkel végezték. Az 
eredmény szerint a hatóanyagot fogyasztó csoportban a vérben növekedett 
az őssejtszám legalább 50 %-kal. 

- Az étrendkiegészítő forgalmazása embereken végzett gyógyszer 
kísérletnek számít-e, ha őssejtszaporító hatása van? 
A gyógyszerkísérlet során egy addig ismeretlen hatást és annak 
mellékhatásait vizsgálják. Az étrend-kiegészítő sokszor az ember által 
néhány ezer éve használt anyagnak egy új szempont szerinti vizsgálatát is 
jelentheti. Ez esetben az őssejtszaporító hatást, amely a már ismert eredeti 
tulajdonságok mellett új funkciókat tárhat fel. 

- Mivel bizonyítható az őssejtszaporító daganatellenes hatása? 
Az őssejtszint méréssel párhuzamosan a vérben megnövekedett 
őssejtszámok meghatározása mellett vizsgálatok kezdődtek a daganatért 
felelős gének megfigyelésére (az onkogén expresszió változása). Az 
eredmények ellenőrizhetően azt mutatják, hogy csökken a gének 
expressziója, azaz a kapszula hatóanyagai daganat-ellenes hatásúak. 

 
25. A www.flavin7.com internetes honlapon megjelent tájékoztatás 
 

A Crystal Institute Kft. üzemelteti a www.flavin7.com című honlapot (Vj-
156/2007/69.), amely a Flavinárium Zrt. hivatalos honlapjaként jelenik meg. 
 
A honlap egyebek között az alábbiakat tartalmazza: 
 

Regeneráció és egészség! 
Klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 
újraépülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat. Ha rá tudjuk venni a 
szervezetünket, hogy természetes úton több őssejtet termeljen, akkor a naponta több 
10 ezer milliárd új sejtünk regenerálja a szervek és a szervezet hibáit. 
1. Nem gyógyszer, de hatása messze túlmutat minden eddigi készítményen. 
Napjaink őssejtkutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt őssejtek 
többszörözése. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több 
őssejtet termeljen, akkor a szervezetünk maga tudja kijavítani a betegség, baleset vagy 
egyszerűen az öregedés által bekövetkezett hibákat.  
2. A kutatások középpontjában ma a felnőtt őssejtek állnak. 
Minél több őssejt van a vérben, annál jobb a szervezetnek. Ez az a jelenség, amit 
napjainkban fedeznek fel. A test saját magát tartja karban és optimális egészségi 
állapotba hozza. A több őssejt jobban segíti a felépülést. A csontvelői őssejtek alkotják 
a szervezet természetes „megújulási” szisztémáját.  
3. A felnőtt őssejt: 
A felnőtt vagy szöveti őssejt a csontvelőben keletkezik, és a véráramban keringve 
alapvető funkciót tölt be a szerveink regenerációjában. A kor előrehaladtával a 
termelődő őssejtek száma jelentősen csökken. Az őssejtek felhasználási lehetőségei a 
szervezet számára multifunkciósak. Azaz bármilyen sejtté szerveződhetnek, 
átalakulhatnak. Ha több őssejt áll rendelkezésre a véráramban, akkor szervezetünk 
megújulási folyamati fokozódhatnak, illetve bizonyos szerveink csökkent 
működőképessége javulhat.  
4. Az őssejt felhasználásával 
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- Nem csak szerveket, hanem egyéb szöveteket sőt csontot is képesek megújítani.  
- A porckorongot alkotó gélszerű anyag is előállítható. (Pl. porckorong elfajulás)  
- Hasnyálmirigyet tíz éve tudnak növeszteni.  
- Visszanyerhető illetve javítható a látás.  
- Sikeres máj, szívizom és leukémia kezelések.  
- Kezelhető a cukorbetegség.  
Mi az őssejt? 
Az őssejt olyan sejt, amely bármilyen más funkciójú sejtté képes átalakulni. 
Más néven „mindenre képes” sejteknek is nevezzük őket. 
A fogantatás után az embrió még ilyen „mindenre képes” sejtekből áll. A fejlődés 
tizenötödik napjától ezek a sejtek differenciálódnak, kialakulnak belőlük az ideg-, 
izom-, csont- és bőrsejtek. Marad azonban kis számban pár át nem alakult „mindenre 
képes” sejt.  
Kétféle őssejtet ismerünk: felnőtt és embrionális. 
A felnőtt és az embrionális őssejtek nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek 
csak a felnőtt őssejteket nehezebb a csontvelőből izolálni (elkülöníteni).  
Új felfedezés! 
Az őssejt kilép a csontvelőből és bekerül a véráramba. Egy speciális hírvivő anyag 
segítségével eljut a szervekhez. Amikor a "célterületre" érkezik, kihasználja osztódási 
képességét és a másolatát továbbküldi, ő maga pedig beépül és a szerv sejtjeivé válik. 
Ha egy szerv nem működik optimálisan, vagy valamilyen módon sérülést szenved és 
sejtpótlásra van szüksége, akkor üzenetet küld a csontvelőbe, amely felismeri az 
információt, és küldi az őssejteket. 
Ezeknek oda kell jutniuk a megfelelő szervhez, ha lehet a legkevesebb károsodást 
elszenvedve, felismerni azt, és a szövet sejtjeivé válni. Ezáltal a szerv képes 
megújulni, funkcióit megőrizve egészségesen működni. 
Első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán rendkívüli 
tulajdonságai vannak. 
Elősegíti a csontvelőben levő őssejtek termelését. Az őssejteknek a vérből a 
szövetekbe történő vándorlását. Illetve erősíti az immunrendszer különféle funkcióit. 
Egy órán belül legalább 75%-al több őssejtünk lehet!  
Öregedés - Őssejtek 
Az őssejt szint a legjobb jelző 
Az emberi szervezet javító és építő képessége gyermek, felnőtt és idős korban eltér. 
Az őssejtek száma 5 liter vérben 5 és 25 millió között változik. Az őssejt szint a 
legjobb jelzője az egészségnek. Jobb, mint a koleszterin szint, a vérnyomás, a 
diabétesz, stb. Jobb, mint bármi, amit kardiovaszkuláris rizikóként ismerünk, és ez 
érvényes mindenre a szervezetben. Minél több az őssejt a szervezetben, annál jobb az 
egészségi állapot. 
Az elmúlt évszázadok kutatásai alapján az bizonyossággal kijelenthető, hogy az 
őssejtek szervezetünk „mindenhatói”. 
A világ 5 pontjáról 
Kutatóink több száz bevizsgált anyag közül a föld különböző helyeiről választották ki 
az összetevőket.  
Egy célunk legyen: 
Megőrizni szervezetünk egészségi állapotát akkor, amikor ezt a legkisebb energiával 
tehetjük.  
Az OLIMPIQ StemXCell egy speciális készítmény amely a felnőtt őssejtek számát 
szaporítja a szervezetben. 
Segítsünk a testünknek a regenerációban. 
OÉTI bejegyzési (notifikációs) számok: 2162/2007    2163/2007  

 
Az őssejtek számát tekintve kb. 5 liter vérben 25 és 5 millió között változik az emberi 
szervezetben. Az életkor előrehaladtával azonban a termelődő őssejtek száma 
jelentősen csökken.  
Méresse meg Ön is őssejt szintjét, hogy megtudja, milyen a szervezetének a 
regenerációs képessége!  
Őssejtszint-mérés folyamata: 
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A méréshez két kémcső vért vesznek le, az egyiken általános vérképanalízist (pl. 
vércukorszint, koleszterinszint, stb.) végeznek, a másikat pedig az őssejtszint-mérésre 
használják fel. Az őssejtszint-mérés során a vérhez különböző reagenseket adnak (CD 
34 és CD 45), melyek a vérben található alakos elemekhez kapcsolódnak. Így az 
őssejteket el lehet különíteni az egyéb alakos elemektől. Az alakos elemek között 
található őssejtek hányadával tudjuk megállapítani, hogy mennyi a mikroliterenkénti 
őssejtszám. 
Az Olimpiq StemXCell segítségével 75%-kal több őssejtje lehet! 
A legjobb őssejtterápia, ha a saját egészséges aktív őssejtszámunkat növeljük. Ezeket 
a sejteket a testünk ismeri, és az önregeneráció alapját képezik. 
Az ország első 17 műtétjét az elmúlt két évben szívinfarktusos betegeken végezték. 
A beültetett őssejtek regenerálták a szívsejteket, erősödött a szívfunkció. 
Ha minden szívbeteg igényt tartana ezekre a műtétekre, akkor több mint 20 évig 
kellene várniuk és ez 2000 milliárd Forintba kerülne. 
Két út létezik tehát: az egyik a saját őssejtünk szaporítása, a másik út járhatatlan. 
Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján bizonyossággal kijelenthető, hogy az őssejtek 
szervezetünk „mindenhatói”. 
A jövő gyógyászatának ígérete az őssejt. Az orvostudomány most egy új korszak 
nyitányához jutott el, az őssejtek hasznosításához. 
Napjaink őssejt kutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt őssejtek 
többszörözése. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több 
őssejtet termeljen, akkor a szervezetünk saját maga tudja kijavítani a betegség, baleset 
vagy egyszerűen az öregedés által bekövetkezett hibákat. Minél több őssejt van jelen a 
vérben, annál jobb az egészségi állapot. A csontvelői őssejtek alkotják a szervezet 
természetes „megújulási” szisztémáját. 
Az őssejt szint a legjobb jelzője az egészségnek. Jobb, mint a koleszterin szint, a 
vérnyomás, a vércukorszint stb. Jobb, mint bármi, amit kardiovaszkuláris rizikóként 
ismerünk és ez érvényes mindenre a szervezetben. Az őssejtek számát tekintve 5 liter 
vérben 5 és 25 millió között változik. Az életkor előrehaladtával azonban a termelődő 
őssejtek száma jelentősen csökken. 
Egy órán belül legalább 75%-kal több őssejtünk lehet! 
Új fogalom: őssejt táplálás, őssejt védelem. Az Olimpiq StemXCell az első és 
egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán rendkívüli 
tulajdonságai vannak. 
Az őssejt-táplálás segít úrrá lenni az öregedési folyamatokon azzal, hogy több felnőtt 
őssejt termelődésére készteti a csontvelőt. Megkönnyíti az őssejtek mozgását a vérben 
és a segítségre szoruló helyek azonosítását számukra. Segíti a beépülést a szövetekbe, 
az osztódást a célszövetben, és a megfelelő specifikus sejtté alakulást. Kutatóink több 
száz bevizsgált anyag közül a Föld különböző helyeiről választották ki az Olimpiq 
StemXCell összetevőit. 
Mi az őssejt? 
Korlátlan számú osztódásra, önmegújulásra képes, nem specializálódott sejtek, 
amelyek aszimmetrikus osztódás révén önmagukhoz hasonló sejteket képeznek, és 
emellett elkötelezett utódsejteket is létrehoznak. 
A fogantatás után a petevezetékben a felé vándorló és osztódó, majd ott beágyazódó 
magzatkezdemény még „mindenre-képes” (totipotens) sejtekből áll. A magzati 
fejlődés 15. napján kezdődik meg e sejtek specializálódása ideg-agysejtekké, 
izomsejtekké, bőrsejtekké, stb. E sejtekben a genetikai anyag (DNS) különböző 
szakaszai lépnek működésbe, s így válnak képessé a szervek és szövetek speciális 
feladatuk ellátására. Ennek az az ára, hogy elvesztik „mindenre képes” esélyüket. A 
magzati fejlődés során azonban megmarad néhány ilyen „mindenre képes” sejt, ezeket 
szöveti őssejtnek (hemopoetikus) nevezzük, melyek születéskor a köldökzsinórvérből 
kinyerhetőek. 
Kétféle őssejtet különböztetünk meg: embrionális és felnőtt őssejtek. A felnőtt és az 
embrionális őssejtek nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek csak a felnőtt 
őssejteket nehezebb a csontvelőből izolálni. 
Felnőtt korban az őssejtek a szervezet számos szövetében megtalálhatók. A szöveti 
őssejtek folyamatosan osztódó vagy éppen nyugvó állapotban vannak jelen. Ha ezek a 
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sejtek egy adott szöveti környezetbe kerülnek, képesek lehetnek különböző, szövetet 
alkotó, érett sejtekké alakulni. Legnagyobb mennyiségben a csontvelőben találhatók 
meg. 
Ha egy szerv nem működik optimálisan vagy valamilyen módon sérülést szenved -és 
sejtpótlásra van szüksége, akkor üzenetet küld a csontvelőbe, amely felismeri az 
információt és küldi az őssejteket. Az őssejt kilép a csontvelőből, bekerül a 
véráramba, majd egy speciális hírvivő anyag segítségével eljut a szervekhez. Amikor a 
„célterületre” érkezik, kihasználja osztódási képességét és a másolatát továbbküldi, ő 
maga pedig beépül és a szerv sejtjeivé válik. Ezáltal a szerv képes megújulni, 
funkcióit megőrizve egészségesen működni. 

 
26. A www.vitacrystal.gportal.hu internetes honlapon közzétett tájékoztatás 
 

A www.vitacrystal.gportal.hu, illetve www.gportal.hu/portal/vitacrystal internetes 
honlap (Vj-156/2007/68.) a „Cég ismertetető” és a „Marketing terv” oldalakból 
megállapíthatóan a Crystal Institute Kft. honlapja. Az internetes honlap oldalain 
elérhetőségként a Dunai és Társa Bt. tagja kerül feltüntetésre. 
 
A honlapon egyebek között az alábbiak szerepelnek: 

 
GY. I. K. 
(Gyakran Ismételt Kérdések) 

• Mi az őssejt? 
Az őssejt olyan sejt, amely mindenre képes, azaz olyan feladatokat képes ellátni, 
amikre éppen szükség van. Ha kell, akkor máj sejt lesz belőle, ha kell, szívizom, vagy 
éppen agysejt! Tehát nem csak vérképzőszervi betegségek gyógyításában 
használhatók fel, hanem „rábírhatóak” arra, hogy egy elhalt sejtet, egy adott 
szövetben, vagy szervben pótolni tudjon! 

• Mit várhatunk az őssejt kutatásoktól? 
Ha az évek során az ember megbetegszik, akkor a gyógyítás során saját őssejtjeit lehet 
felhasználni. A különböző szervek nem működő részeit sejtszinten képesek 
helyreállítani. 

• Miért van az őssejt, illetve a kutatás a középpontban? 
A szervezet öngyógyító mechanizmusát használják ki. 

• Milyen hatóanyagokat tartalmaz a Stem Enhance készítmény? 
AFA (Aphanizomenon flos-aqua), vagyis kék-zöld alga. 
L-selectin ligand (selectin fehérje, szénhidrátkötő protein) 
Polisacharide (erős antitumor tulajdonsággal rendelkezik) 
Phytocianin (erős rákos sejtölő hatással rendelkező anyag) 
Phenylethylamin (kedélyjavító, boldogságérzetet keltő biogén amin) 

• Milyen hatása van az AFA algának? 
- elősegíti a csontvelőben lévő őssejtek termelődését 
- segíti az immunrendszert 
- gyulladáscsökkentő 
- „öröm molekula” - elégedettség és boldogság érzetet okoz 
- elmebeli tisztaságot, mentális enegriát, jólét érzést idéz elő 
- fokozza a koncentráló-képességet 
- javítja a hangulatot 

• Számokban kifejezve, mennyivel növeli meg a kapszula az őssejtek számát? 
Átlagosan kb. 10-12 millió őssejt keletkezik a szervezetünkben. Ez a mennyiség, 
ahogy öregszünk, egyre jobban csökken. Egy-egy kapszula kb. 3-5 millió őssejt 
fokozásában, vagyis szaporodásában segít! Vagyis, kb. 25-30%-kal megnöveli az 
őssejtek számát! 

• Miért jó az, ha több őssejtünk van? 
Öregedésünk során testünk egyre kevesebb felnőtt őssejtet, a test különböző 
szerveinek újraépítéséhez fontos és nélkülözhetetlen „eszközt” szabadít fel. Az őssejt-
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táplálás, vagyis szaporítás, segít az öregedési folyamatok lassításában azzal, hogy a 
szervezet a termék hatására több felnőtt őssejtet szabadít fel. 

• Milyen terméktapasztalatok vannak a termékkel kapcsolatosan? 
Jelenleg még döntő többségében külföldi terméktapasztalatok vannak. Például: 

- porckopás, térdfájás néhány napon belül lényegesen csökkent; 
- látás, és hallás javulása; 
- memoria lényegesen javul; 
- Parkinson-kor tüneteinek lényeges csökkenése; 
- ízületi fájdalmak javulása; 
- hideg végtagok felmelegedése; 
- közérzet javulása; 
- fiatalabb, fittebb érzés. 

A rövid idő alatti néhány hazai tapasztalatok: 
- látás javulása,  rövid idő alatt akár 0,5-1 dioptriával is! 
- a szem nem fárad el olyan hamar; 
- ízületi fájdalmak lényeges csökkenése; 
- immunrendszer lényegesen erősebb; 
- jobb koncentráló képesség. 

• Kinek nem ajánlott a termék fogyasztása? 
A legújabb kutatások alapján a terméket mindenki fogyaszthatja! Gyermekek és terhes 
nők esetében, mivel az Ő szervezetükben lényegesen nagyobb mennyiségben vannak 
jelen az őssejtek, nem szükséges, hacsak nincs olyan egészségi probléma, ami ezt 
indokolná.  
Kb. 35-40 éves kortól viszont mindenki részére ajánlható! Idősebb korban különösen 
ajánlott! 

• Milyen esetekben különösen ajánlott a fogyasztása? 
- infarktus után, szívizom elhalás; 
- szívbetegségek esetében; 
- izomsorvadás; 
- agyi, idegi problémák esetében; 
- agyvérzés után; 
- agyvérzés utáni féloldali bénulás esetén; 
- káros környezeti hatások kivédésére; 
- látás és szemproblémák; 
- immunrendszeri betegségeknél; 
- autoimmun betegségeknél; 
- ízületi betegégeknél; 
- porckopások; 
- csontritkulás; 
- Parkinson-kor; 
- Altzheimer-kor; 
- vese betegségek; 
- májbetegségek; 
- cukorbetegség 

• Meddig kell fogyasztani a terméket? 
Megelőzésre kúraszerűen, de folyamatosan is fogyasztható! Ha viszont súlyosabb 
betegség van, akkor folyamatos fogyasztása javasolt! 

• Van-e káros melléhatása a készítménynek? 
Mivel kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaz, ezért semmilyen káros 
mellékhatása nincs! 

 
A honlapon olvasható egyebek között az Olimpiq StemXCell terméket bemutató, 16 
oldalas, előzőleg ismertetett termékismertető füzet is. 

 



21. o ldal GVH VERSENYTANÁCS 

27. A www.flavin77.unas.hu internetes honlapon közzétett tájékoztatás 
 

A Dunai és Társa Bt. www.flavin77.unas.hu internetes honlapján (Vj-156/2007/67.) az 
Olimpiq StemXCell kapcsán az alábbi tájékoztatás olvasható: 

 
A bennünk rejlő lehetőség! 
Az Olimpiq StemXCell segítségével 75%-kal több őssejtje lehet! 

 
A legjobb őssejtterápia, ha a saját egészséges aktív őssejtszámunkat növeljük. Ezeket 
a sejteket a testünk ismeri, és az önregeneráció alapját képezik. 
Az ország első 17 műtétjét az elmúlt két évben szívinfarktusos betegeken végezték. 
A beültetett őssejtek regenerálták a szívsejteket, erősödött a szívfunkció. 
Ha minden szívbeteg igényt tartana ezekre a műtétekre, akkor több mint 20 évig 
kellene várniuk és ez 2000 milliárd Forintba kerülne. 
Két út létezik tehát: az egyik a saját őssejtünk szaporítása, a másik út járhatatlan. 
Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján bizonyossággal kijelenthető, hogy az őssejtek 
szervezetünk „mindenhatói”. 
A jövő gyógyászatának ígérete az őssejt. Az orvostudomány most egy új korszak 
nyitányához jutott el, az őssejtek hasznosításához. 
Napjaink őssejt kutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt őssejtek 
többszörözése. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több 
őssejtet termeljen, akkor a szervezetünk saját maga tudja kijavítani a betegség, baleset 
vagy egyszerűen az öregedés által bekövetkezett hibákat. Minél több őssejt van jelen a 
vérben, annál jobb az egészségi állapot. A csontvelői őssejtek alkotják a szervezet 
természetes „megújulási” szisztémáját.  
Az őssejt szint a legjobb jelzője az egészségnek. Jobb, mint a koleszterin szint, a 
vérnyomás, a vércukorszint stb. Jobb, mint bármi, amit kardiovaszkuláris rizikóként 
ismerünk és ez érvényes mindenre a szervezetben. Az őssejtek számát tekintve 5 liter 
vérben 5 és 25 millió között változik. Az életkor előrehaladtával azonban a termelődő 
őssejtek száma jelentősen csökken. 
Egy órán belül legalább 75%-kal több őssejtünk lehet! 
Új fogalom: őssejt táplálás, őssejt védelem. Az Olimpiq StemXCell az első és 
egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek igazán rendkívüli 
tulajdonságai vannak. 
Az őssejt-táplálás segít úrrá lenni az öregedési folyamatokon azzal, hogy több felnőtt 
őssejt termelődésére készteti a csontvelőt. Megkönnyíti az őssejtek mozgását a vérben 
és a segítségre szoruló helyek azonosítását számukra. Segíti a beépülést a szövetekbe, 
az osztódást a célszövetben, és a megfelelő specifikus sejtté alakulást. Kutatóink több 
száz bevizsgált anyag közül a Föld különböző helyeiről választották ki az Olimpiq 
StemXCell összetevőit. 
Mi az őssejt? 
Korlátlan számú osztódásra, önmegújulásra képes, nem specializálódott sejtek, 
amelyek aszimmetrikus osztódás révén önmagukhoz hasonló sejteket képeznek, és 
emellett elkötelezett utódsejteket is létrehoznak. 
A fogantatás után a petevezetékben a felé vándorló és osztódó, majd ott beágyazódó 
magzatkezdemény még „mindenre-képes” (totipotens) sejtekből áll. A magzati 
fejlődés 15. napján kezdődik meg e sejtek specializálódása ideg-agysejtekké, 
izomsejtekké, bőrsejtekké, stb. E sejtekben a genetikai anyag (DNS) különböző 
szakaszai lépnek működésbe, s így válnak képessé a szervek és szövetek speciális 
feladatuk ellátására. Ennek az az ára, hogy elvesztik „mindenre képes” esélyüket. A 
magzati fejlődés során azonban megmarad néhány ilyen „mindenre képes” sejt, ezeket 
szöveti őssejtnek (hemopoetikus) nevezzük, melyek születéskor a köldökzsinórvérből 
kinyerhetőek. 
Kétféle őssejtet különböztetünk meg: embrionális és felnőtt őssejtek. A felnőtt és az 
embrionális őssejtek nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek csak a felnőtt 
őssejteket nehezebb a csontvelőből izolálni. 
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Felnőtt korban az őssejtek a szervezet számos szövetében megtalálhatók. A szöveti 
őssejtek folyamatosan osztódó vagy éppen nyugvó állapotban vannak jelen. Ha ezek a 
sejtek egy adott szöveti környezetbe kerülnek, képesek lehetnek különböző, szövetet 
alkotó, érett sejtekké alakulni. Legnagyobb mennyiségben a csontvelőben találhatók 
meg.  
Ha egy szerv nem működik optimálisan vagy valamilyen módon sérülést szenved -és 
sejtpótlásra van szüksége, akkor üzenetet küld a csontvelőbe, amely felismeri az 
információt és küldi az őssejteket. Az őssejt kilép a csontvelőből, bekerül a 
véráramba, majd egy speciális hírvivő anyag segítségével eljut a szervekhez. Amikor a 
„célterületre” érkezik, kihasználja osztódási képességét és a másolatát továbbküldi, ő 
maga pedig beépül és a szerv sejtjeivé válik. Ezáltal a szerv képes megújulni, 
funkcióit megőrizve egészségesen működni. 

 
ŐSSEJT FOKOZÓ ÉS VÉDŐ 
Elősegíti a felnőtt őssejtek többszöröződését! 
Még több összetevő, még nagyobb hatékonyság! 
Az évezred új gyógyászata, az őssejtterápia! 
Klinikailag igazolt, hogy az őssejtszám növelésével, működésképtelen szerveink is 
újraépülhetnek, visszakaphatják eredeti funkciójukat. 
Az OLIMPIQ STEMXCELL egy új felfedezés, egy új termékkategória az 
étrendkiegészítésben! 
Napjaink őssejtkutatásának egyik legfontosabb kérdése a felnőtt őssejtek 
többszörözése. 
Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes úton több őssejtet 
termeljen, akkor a szervezetünk működési hibáit kijavíthatjuk! 
Az igazi áttörést az jelenti, ha sikerül rávenni a szervezetünket, hogy maga javítsa ki, 
vagy pótolja a betegség, baleset, vagy egyszerűen az öregedés következtében elveszett 
sejtjeinket! 
OLIMPIQ STEM - őssejt fokozó 
Hatóanyagok: poliszacharidok, triterpének, aminósavak, fucose, klorofill, organikus 
nanoszilicium, likopin, polifenolok, flavonoidok, antioxidánsok, fenitetilamin, 
fitocianin, amelyek az alábbi alapanyagok extraktjai: Antrodia camphorata, AFA 
(Aphenizomenon flos aqua), Cápaporc, Fucoidan, Ganoderma Lucidum, Kendermag, 
Klorofill, Kukorica, Lícium 
CELL - őssejt védő 
Összetevők: zselatin, cirok-, vörösszőlő-, feketeszeder-, feketeribizli magvai, héjai 
extraktja, feketecseresznye héj-, bodzahéj-, szilvahéj-, almahéj szárítmány, csalán, 
mezei zsúrló, bodzavirág, nyírfalevél kivonata, vörös szőlőmag koncentrátuma. 
Felhasználási javaslat:  
1+1 kapszula / nap, súlyosabb esetekben 2+2 kapszula / nap. Bő vízzel lenyelni. 
A két alkotórész javasolt fogyasztási sorrendje:  
először az őssejt védőt (CELL), majd 30-60 percet követően az őssejt fokozót 
(OLIMPIQ STEM) fogyassza el! 

 
28. A Dunai és Társa Bt. tagjai által megküldött elektronikus hírlevelek 
 

A Dunai és Társa Bt. tagjai rendszeresen küldenek elektronikus hírlevelet (a 
www.vitacrystal.gportal.hu ill. a www.flavin77.unas.hu hírlevelét) a törzsvásárlóknak, 
amelyben az aktuális akciókat, a marketing-képzéseket stb. hirdetik meg, illetve 
termékeket reklámoznak. A 2008. március 31-i hírlevélben (Vj-156/2007/55.) az 
alábbiak szerint ajánlják a terméket: 

 
Olimpiq StemXCell, már 75%-kal fokozza az őssejtjei mennyiségét! 
Olimpiq StemXCell SL, I. és II. kat. Cukorbetegségben szenvedők számára! A 75%-
os őssejt termelésen kívül, a hatóanyagok a cukorbetegségben szenvedők részére 
nyújthat segítséget! 
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29. A Dunai és Társa Bt. tagjai által internetes honlapokon adott tájékoztatások 
 

A Dunai és Társa Bt. tagjai több internetes fórumoldalon (pl. www.gportal.hu/gindex, 
www.vitacrystal.gportal.hu/gindex) egészségügyi tanácsokat ad betegségek 
kezelésével kapcsolatos kérdésekre az érdeklődő fogyasztóknak, így például az 
alábbiakat (Vj-156/2007/61/8.): 

 
2007.10.29 15:23  
Tisztelt Csetneki Úr! Szeretnék érdeklődni, hogy van-e olyan irányú kutatás, vagy 
tapasztalat, hogy agyi infarktus után mennyi az az idő, ami után még javulás várható? 
Édesanyám 11 éve beteg. Bal kezét egyáltalán nem tudja használni. Bal lába valamivel 
jobb, bottal tud járni, nagyon rossz testtartással. Valószínű a kényszertartás miatt 
„mindene” fáj. Megírná nekem, hogy mit vegyünk neki? Nem fiatal, 78 éves, de 
nekünk az édesanyánk. 
Szeretettel üdvözlöm: Juli  

Kedves Juli! 
Édesanyjának az alábbi termékek használatát javasolom: 
- Napkristály ital, napi 2x5 ml 
- Medicannabis olaj, napi 5 ml 
- Corall Kalcium, napi 2x1 
Ezeken kívül, lehet az Olimpiq StemXCell (napi 1+1 kapszula) fogyasztása is! 
Jobbulást kívánunk Édesanyjának! 
Üdvözlettel: Csetneki György és Dunai Andrásné. 

 
2007.07.05 19:13  
Tisztelt Csetneki Úr! Érdeklődni szeretnék: van-e már tapasztalat agyvérzés 
következtében meghibásodott beszédközpont javulásával kapcsolatban? Illetve 
ajánlott-e e diagnózisra az Olimpiq kapszula? Köszönettel várom válaszát: Z. Bea  

Kedves Bea! 
Igen, ajánlott az Olimpiq készítmény fogyasztása! 
Mellette viszont a Napkritály ital, illetve a Medicannabis olaj, vagy kapszula 
fogyasztását is ajánlom! 
Jobbulást kívánunk! 
Üdvözlettel: Csetneki György és Dunai Andrásné. 

 
2007.06.18 18:31  
T. Szabó László úr! Szeretném megkérdezni Önt hogy, ajánlja e Nekem az őssejt 
kapszulát. 55 éves férfi vagyok, cukorbetegségem és magas vérnyomáson 
következtében szemfenék bevérzésem van. Nagyon rosszul látok. Segíthet-e a 
kapszula a bevérzés felszívódásában, ill. a látásom javulásában. Tisztelettel: Danka 
Lajos  

Tisztelt Uram! 
Először is, ha nem haragszik, Szabó László helyett én válaszolok! 
Igen, Önnek feltétlenül ajánlott az Olimpiq StemXCell készítmény 
fogyasztása, mivel idősebb korban a szervezet őssejt termelése lényegesen 
lecsökken, ezáltal a sejtek, illetve a szervek regenerálódása is romlik! 
A felnőtt, csontvelői őssejtek növelésével a sejtek regenerálódása, ezáltal a 
szervek funkciójának a növelésével az Ön által említett problémák 
csökkenthetők, illetve megszüntethetők! 
Amit még ajánlani tudok: 
1. Napkristály ital. Méregteleníti, salaktalanítja a szervezetet, megszünteti az 
érelmeszesedéseket! 
2. Medicannabis olaj, vagy kapszula. A többszörösen telítetlen zsírsavak 
(omega 3;6;9) un. esszenciális zsírsavak, vagyis a szervezet részére feltétlenül 
szükségesek! 
Jobbulást kívánunk Önnek! 
Üdvözlettel: Csetneki György és Dunai Andrásné 
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2007.05.29. 20:26 
G. J.-né vagyok Jászberényből. A férjem négy évvel ezelőtt kapott agyinfarktust a 
jobb oldalára le van bénulva már két havi adagot beszedett az először megjelent őssejt 
kapszulákból, most az újabb fajtát szedi, kérem mondjanak valami biztatót, hogy 
egyáltalán várható-e gyógyulás vagy mennyit kell szedni. Köszönettel. 

Tisztelt Hölgyem! 
Igen, várható javulás! Az Olimpiq StemXCell készítmény még hatékonyabb, 
még nagyobb mennyiségben képes megemelni a felnőtt, csontvelői őssejtek 
mennyiségét! Sajnos, azt, hogy mennyi időn belül várható változás, ez 
változó. Mint a férjénél is, súlyosabb esetekben a megemelt mennyiség 
folyamatos fogyasztása javasolt. Napi 2+2 kapszula! 
Jobbulást kívánunk a férjének, várjuk a visszajelzését! 
Üdvözlettel: Csetneki György és Dunai Andrásné 

 
2007.05.22 09:45 
Tisztelt forgalmazók! 
A nővérem (41 éves) egyik veséje zsugorodott, míg a másikat már szinte nem is lehet 
látni (ultrahang), ezért dialízisre kell járnia 2 naponta. Milyen készítményt ajánlanak 
és milyen mértékű javulást hozhat az egészségében? 
ui. még megjegyzem, hogy az orvosok 2 hónapja diagnosztizálták, hogy születési 
rendellenesség!! Előtte járt orvosnál alhasi, derék fájdalmakkal! 
Köszönöm válaszukat 

Kedves Gabi! 
Az Olimpiq StemXCell, illetve a Spárgacsíra kapszulát tudnánk ajánlani! 
Azt, hogy milyen mértékű javulás várható, ezt sajnos a részletek ismerete 
nélkül nem tudom mondani/ 
Jobbulást kívánunk nővérének! 
Üdvözlettel: Csetneki György és Dunai Andrásné 

 
30. Az Olimpiq StemXCell kapcsán különböző televíziós csatornákon elhangzott, interneten 
is elérhető tájékoztatások 
 

Az Olimpiq StemXCell termékről a fogyasztók több, a 2007. és a 2008. évben 
különböző televíziós csatornákon sugárzott műsorokban kaptak tájékoztatást. Az 
alábbi tájékoztatások interneten (pl. a www.flavin7.com oldalon) jelenleg is elérhetők: 
MTV Napkelte: Világszenzáció az őssejt kapszula (2007. május 24.), TV2 Magyar 
őssejt, TV2 MOKKA - Őssejtkezelés Magyarországon (2007. június), TV2 
MAGELLÁN: Az őssejtfokozó kapszuláról (2007. május 25.), TV2 2Testőr magazin, 
Szabó László riportja az őssejtfokozó készítményről, illetve a különböző televíziós 
adások alapján készült, azokat mintegy összefoglaló „Tudományos háttér” címmel 
szerepeltetett anyag. 
 
Egyes tájékoztatások nemcsak általában az őssejtek kérdésével foglalkoznak, hanem 
magával az őssejt kapszulával kapcsolatban is megfogalmaznak egészségre vonatkozó 
állításokat. Ezen túlmenően pl. a Napkelte című műsor 2007. május 24-én a 
fogyasztók arról kaptak tájékoztatást, hogy a termék engedélyezési eljárása remélhetőn 
már a következő héten lezárul. 
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IV. 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet és 

az Egészségügyi Tudományos Tanács álláspontja 
 
 
31. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) kifejtette, 

• az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítőként regisztrált terméket tulajdonságairól a 
fogyasztókat a termék tulajdonságairól nem valósághűen tájékoztatják, 

• a terméket több internetes honlapon egyértelműen gyógyhatással reklámozzák, ami 
csak gyógyszer esetén lehetséges, illetve a tudomány mai állása szerint még 
gyógyszerek esetében sem, 

• a termék az étrend-kiegészítők piacán túl a gyógyszerek alternatívája kíván lenni, 
mivel azoknál is fokozottabb gyógyító hatást ígér, 

• a termék ismeretlen hatású növényi keverék, 
• étrend-kiegészítőként legfontosabb tulajdonsága az egészségre gyakorolt pozitív hatás 

lenne, ez azonban semmilyen tekintetben sincs igazolva, 
• a termék kifejlesztői az állítólagos gyógyító hatás ellenére sem kívánják azt 

gyógyszerként engedélyeztetni, 
• a klinikai kísérleteket emberekkel nem végeztek, tehát eleve kétséges bármilyen hatás 

megállapítás, 
• a szerrel állatkísérleteket végeztek, de ezek alapján nem állapítható meg gyógyhatás, 
• olyan réteget céloznak meg, akik gyakran a tudomány jelen állása szerint 

gyógyíthatatlan betegségük (pl. Parkinson-kór, szklerózis multiplex, Alzheimer-kór, 
stb.) miatt fokozottan érzékenyek. 

 
32. Az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) kifejtette, 

• az Olimpiq StemXCell kapszulát szabálytalanul népszerűsítik, mivel annak 
gyógyszerhatásokat (őssejtek számának fokozódását) tulajdonítanak, 

• őssejtfokozó kapszula nem ismert az irodalomban, 
• sem a cég, sem az általa megnevezett magyar kutatók nemzetközi tudományos 

újságban ilyen készítményről közleményt nem közöltek, ezért „eredményeik” nem 
tekinthetők tudományos eredménynek, csupán bulvársajtó „szenzációnak”, 

• ha a kapszulának őssejtfokozó hatása lenne, az rosszindulatú daganatos betegségekben 
kifejezetten a betegség fokozódását idézné elő a jelen tudományos ismeretek szerint, 
mivel fokozza a rosszindulatú folyamat sebességét. Így ha állításaik igazak, vagyis a 
szernek van hatása, az súlyosan veszélyezteti beteg emberek állapotát. 

 
 

V. 
Az eljárás alá vontak előadása 

 
 
33. A Stemxcell Kft. a Flavinárium Zrt. és Crystal Institute Kft. egyeztetett közös 
álláspontjaként előadta, 

• ami valós állítás, az nem lehet félrevezető vagy megtévesztő, s így az állítások 
valóságtartalmának igazolása kizárja a megtévesztés tényállását, 

• az Olimpiq StemXCell-re tett állítások valósak. A termék alkalmas az őssejtek 
szaporítására és védelmére. Az nem került állításra, hogy a termék gyógyhatással bír, 
hogy az valamilyen betegséget gyógyít. Tudatosan tartózkodnak minden olyan 
megnyilvánulástól, amelyben az Olimpiq StemXCell gyógyító hatásáról beszélnének. 
Folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy az Olimpiq nem gyógyszer, az őssejt-számot 
fokozza. Sem a Crystal Institute Kft., sem a Flavinárium Zrt. egészség helyreállítását 
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végző tevékenységet nem végez, így ennek érdekében fogyasztásra sem ajánlhat 
terméket. A termék ajánlásakor mindig hangsúlyt fektettek arra, hogy az az emberi 
szervezetre gyakorolt kedvező hatással rendelkezik, amely kedvező hatás nem 
azonosítható gyógyhatással. Kiemelték, hogy az nem gyógyszer, 

• a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészségtani 
Intézetének Intézetvezető professzora és docense közreműködésével 2007-ben 
indítottak állatkísérleteket annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogyan befolyásolják a 
mindennapokban használt élelmiszerek szervezetünk őssejt-szintjét, 

• az antioxidánsok védik a sejteket a szabadgyökök károsító hatása ellen. Ez ma már 
széles szakmai körben (többen között magyar kutatók által is megerősítve) 
bizonyítottan evidenciának számító állítás. Azt sem kell bizonyítani, hogy az 
antioxidánsok nem tesznek különbséget őssejt és nem-őssejt között, védelmet 
nyújtanak mindenféle sejt számára, ilyen megkülönböztető hatásról a szakirodalom 
sem tesz említést. A kívánt hatás nyilvánvalóan az, hogy ha már létrejöttek az új 
őssejtek, akkor minél kevésbé tegyük ki oxidatív hatásnak, antioxidáns adagolásával 
védjük meg őket. Mivel az Olimpiq XCell antioxidánsokat, elsősorban flavonoidokat 
tartalmaz, a védelemről szóló állítás igaz, s valós dolgot állít, amit saját kutatási 
eredményük erősít meg, 

• az őssejtekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állításokat nem az eljárás alá vontak 
állítják, hanem az orvostudomány. Az eljárás alá vontak csak annyit állítanak, hogy a 
készítmény növeli, szaporítja az őssejtek számát. Azt ugyanakkor nem állítják, hogy 
az Olimpiq StemXCell hat az egészségi állapotra. Az „őssejt-szaporítás”, „őssejt-
szaporító”, őssejt-fokozó” és más, hasonló kifejezések önmagukban semmiképpen 
nem utalnak gyógyhatásra. Az őssejt-szaporító hatás, csak úgy, mint pl. a vérképző-
hatás önmagában nem gyógyít, ez csupán egy hatás. Azt nem tiltják a jogszabályok, 
hogy az őssejtekkel kapcsolatban feltárt eredményeket összegyűjtsék és tájékoztatásul 
széles körben hozzáférhetővé tegyék. A termék bizonyítottan növeli az őssejtek 
számát, s mivel a két állítás-rendszer az őssejteken keresztül összekapcsolódik, a 
matematikában alkalmazott logika alapján következik, hogy a termék és az egészség 
között valóban összefüggés van, annak ellenére, hogy ezt közvetlenül sehol nem 
jelentették ki, erre ügyeltek. Sehol nem található olyan állítás, amelyben azt állították 
volna, hogy az Olimpiq szedése konkrétan ilyen és ilyen egészségi hatásokat 
eredményez, 

• különválasztandók azokat az állítások, amelyek az őssejtekre általában vonatkoznak és 
az orvostudomány mai állásáról adnak áttekintést attól, ami az Olimpiq StemXCell 
készítményre, annak őssejt szaporító hatására vonatkoznak, 

• a Gazdasági Versenyhivatal által vizsgált egészségre vonatkozó állítások az őssejtekre 
vonatkoznak, azok ugyanakkor nem saját kitalációk, az interneten és más forrásokból 
hozzáférhető információk gyűjteménye. Egyetlen hiányossága az információknak, 
mivel törekedtek a közérthetőségre, nem közölték a hivatkozott forrásokat. Ezeket 
pótolni kívánják, 

• a „napjaink őssejtkutatásának egyik fontos kérdése a felnőtt őssejtek számának 
szaporítása. Ha rá tudjuk venni a szervezetünket arra, hogy természetes több őssejtet 
termeljen, akkor a szervezetünk működési hibáit kijavíthatjuk”, a termék 
csomagolásán megjelent közlés megfogalmazásából (már a feltételes mód miatt sem) 
nem igazolható, hogy az Olimpiq StemXCell kijavítja a szervezet működési hibáit. Ez 
szándékukban sem állt, szerepel az idézett mondatok között a következő: „ez a termék 
nem szándékozik diagnózist állítani, kezelni, gyógyítani betegségeket,” 

• az Olimpiq StemXCell nemcsak az őssejteket védi, hanem természeténél fogva 
minden sejtet, ezen belül természetesen az őssejteket is. A „Termékismertető”-ben, a 
„Wellnexpress Egészségkatalógus 2007” című kiadványban és a „Természetes étrend-
kiegészítők. Terméktájékoztató” elnevezésű kiadványban szereplő további 
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megállapítások az orvostudomány célját, eredményeit ismerteti: klinikailag igazolt …, 
az őssejt kutatás célja …, fontos, hogy az őssejtek arra a helyre jussanak ..., ahol új 
szervek egészséges sejtjeivé váljanak. Minden mondat az őssejtekre vonatkoznak, nem 
az szerepel, hogy szív, bőr, ideg, vese, stb. sejtképződést az Olimpiq StemXCell 
okozza. Az állítások tehát valósak, ami az Európai Parlament és Tanács 
élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletével konform, 

• a „Kérdések és válaszok”című kiadványból idézett tartalom azt támasztja alá, hogy az 
Olimpiq StemXCell tudományos kutatás eredménye alapján létrejött termékfejlesztés. 
Nem tartalmaz olyan állítást, miszerint a készítmény gyógyhatású. Az érrendszerjavító 
és szabadgyök megkötő, daganatellenes hatást az antioxidánsok biztosítják. Ezek nem 
gyógyító hatások, hanem preventív (egészségmegőrző, betegség megelőző) hatások. 
Az állítások tehát valósak, ami a közösségi rendelettel konform, 

• a terméktapasztalatokat vásárlók osztják meg az olvasókkal. Minden lap, beleértve a 
napilapokat, hetilapokat, folyóiratokat is, rendelkeznek olvasói rovattal. Nem 
tartoznak felelősséggel az olvasói vélemények alapján, ha nem izgatás, nem sérti 
mások vallási, faji, nemzetiségi stb. jogait. Ez sértené az Alkotmányban is biztosított 
véleménynyilvánítás szabadságát, 

• a „Crystal Magazin” 2007. évi 5. számában szereplő információk az őssejtekkel 
kapcsolatos eredményekről számolnak be, nem arról, hogy a Flavinárium Zrt. azt 
állítja az Olimpiq StemXCell-ről, hogy eredményesen alkalmazható a 
cukorbetegségben, Parkinson-kór, agyvérzés, stb betegségek gyógyításában. Az idézet 
arról szól, hogy felnőtt őssejteket alkalmaztak ilyen jellegű betegségek kezelésében. 
Az Olimpiq StemXCell az őssejtek számát szaporítja. Dr. Tóth Géza gyakorló kórházi 
orvosként kompetens személy, akinek véleménye releváns a kérdés megítélésben, 
hogy az állítások valósak-e vagy sem, 

• a www.stemxcell.hu és a www.ossejtfokozo.hu internetes honlapokon közzétett 
tájékoztatások esetében csak az utolsó pont vonatkozik az Olimpiq StemXCell-re, az 
előtte lévők az őssejtekkel kapcsolatosak. Az idézett hatások más forrásokból 
származnak, amelyeket átvettek, de nem a termék hatását tárgyalják, 

• a www.olimpiq.info internetes honlap számukra ismeretlen, nem tudnak róla, hogy a 
StemXcell Kft.-hez tartozik, 

• a www.flavin7.com internetes honlapon világosan elkülöníthető az őssejtekről szóló 
tájékoztatás az Olimpiq StemXCell őssejt-szám növelésre vonatkozótól. Leírja az 
őssejt-mérés menetét, amely során mindenki maga győződhet meg saját őssejt 
szintjéről, 

• a www.vitacrystal.gportal.hu, a www.gportal.hu/portal/vitacrystal, és a 
www.flavin77.unas.hu internetes honlapok nem a Crystal Institute Kft. honlapjai, 

• a televíziós műsorokban adott tájékoztatások valósak, 
• az OGYI álláspontjával nem értenek egyet, az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítő 

őssejtfokozó hatású, erről a tulajdonságáról a fogyasztókat mindig valósághűen 
tájékoztatták. A terméknek más jellemzőt nem tulajdonítottak. A terméket az általuk 
felügyelt internetes honlapon soha nem reklámozták gyógyhatásúnak. Az Olimpiq 
StemXCell nem kíván gyógyszerek alternatívája lenni, nem ígért gyógyító hatást. A 
termék ismert hatása az őssejtfokozás. Az Olimpiq StemXCell-lel kapcsolatban nem 
akarnak semmiféle egészségre gyakorolt hatást igazolni. A termék kifejlesztői nem 
foglalkoztak a gyógyszerré engedélyeztetés kérdésével. A termék nem gyógyszer, nem 
tulajdonítanak neki gyógyhatást, s nincs törvényi kötelezettségük arra vonatkozólag, 
hogy embereken kísérletezzenek. Az állatkísérletek célja az őssejtfokozás 
megállapítása volt, nem gyógyhatás tesztelése, 

• nem értenek egyet az Egészségügyi Tudományos Tanács álláspontjával. Az 
állatkísérletek azt bizonyították, hogy az őssejtek számának fokozódását közönséges 
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élelmiszerek is befolyásolják. Az Olimpiq StemXCell kapszula ez alapján ugyanúgy 
nem tekinthető gyógyszernek, mint pl. a fokhagyma vagy a vegeta. Az, hogy az 
őssejtfokozó kapszula nem ismert az irodalomban, öröm, ez jelenti az újdonság 
értékét. Az őssejtfokozást az orvostudomány ma is használja, amikor vegyszerekkel 
nem 50%-os, hanem több ezer százalékos őssejtszaporítást érnek el vegyszerek 
(gyógyszerek) révén. Ezeket az eljárásokat a megfogalmazott gondolat alapján be 
kellene tiltani, 

• a termék emberi egészségre nem ártalmas, 
• etikátlan, ha egy vállalkozást arra kényszerítenek, hogy termékének az emberi 

szervezetre gyakorolt kedvező hatását elhallgassa. A kedvező hatások elhallgatása 
nem lehet elvárás azért sem, mert az sértené a piaci versenyt, tisztességtelen előnyhöz 
juttatva azokat, akiket nem kényszerítenek hasonló cselekedetre, 

• az Olimpiq StemXCell elnevezésű étrend-kiegészítő termék egyes összetevőinek 
hatásairól nem adnak tájékoztatást, így értelemszerűen annak termékre vonatkozó 
üzenete sem lehetséges, értelmezhetetlen az alapanyagok és a termék jellemzőinek 
összhatásáról beszélni, az alapanyagok egyes jellemzőit a termék jellemzőire 
átruházni. 

 
A Stemxcell Kft. a Flavinárium Zrt. és Crystal Institute Kft. becsatolta a Dr. Bíró Géza, a 
Saarlandi Egyetem Klinikai Vegyészeti Karának szolgálaton kívüli (nyugdíjas) egyetemi 
tanára által az Olimpiq StemXCell termékről készített szakvéleményt, amely szerint 

• az élő szervezetekben lévő őssejtek száma és biológiai affinitása időegységenként 
nem konstans, hanem változó, amit pl. kívülről bekerülő idegen anyagok vagy a 
környezet változásai befolyásolhatnak, 

• a kísérleti állatokon végzett vizsgálat eredményeiből látható, hogy különböző 
időpontokban a különféle anyagok különböző őssejtszám változásokat okoztak a 
perifériális vérben, 

• a felhasznált anyagok nemcsak az őssejtek kiáramlásának kiváltását indították el a 
perifériális áramban, hanem az őssejtek mennyiségét is fokozták a csontvelőben, s 
mindeközben nem növekedett meg a tumorképződés kockázata, 

• az eredmények azt mutatják, hogy az Olimpiq StemXCell termék már 1 óra 
elteltével jelentős (dupla) őssejtszám megnövekedést okozott (a perifériális 
vérben) és ez a hatás 24 óra elteltével még mindig érzékelhető volt, 

• ez a kritikus szemlélet a szóban forgó szakvéleményben vizsgált kísérleteknek 
megengedi azt a logikai felvetést, hogy az állati csontvelőben az őssejtek 
számának szándékolt anyagfüggő emelkedésénél elért pozitív eredmények az 
emberi szervezetre is vonatkoztathatóak. Ez az interpoláció megfelel a tudomány 
mai állásának és az őssejt-kutatás fejlődésében lényeges lépést jelent, annál is 
inkább, mivel a 9 vizsgált természetes anyag, amelyek az Olimpiq StemXCell 
anyagának alkotórészeit is képezik, már az embereken végzett in vivo kísérleteknél 
is jelentkezett a kívánt sejtszám növekedés (a Flavinárium Zrt. előadása szerint itt 
egy kanadai vizsgálatra, humán megfigyelésre történik utalás, amelyet 12 emberen 
végeztek. A Crystal Institute Kft. az elmúlt évben megpróbált szerezni humán 
megfigyelés végrehajtására szóló engedélyt, ez azonban nem járt sikerrel), 

• az Olimpiq StemXCell termék nem nevezhető és nem is tekinthető gyógyszernek, 
mivel a szükséges feltételek nem teljesülnek, de egy étrend-kiegészítő valamennyi 
szükséges és elégséges feltételét teljesíti. 
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34. A Flavinárium Zrt. előadta, 
• a termékről a tájékoztatást a gyártótól szerzi be, illetve nemzetközi tudományos 

szakirodalomban publikált információkat közöl, 
• az OGYI-nak nincs kompetenciája a fogyasztói viselkedés megítélése 

vonatkozásában. Egy olyan intézményről van szó, amely nem a forgalmazott termék 
deklarált körében mozog, 

• a jelen ügyből kihagyásra kerültek maguk a fogyasztók, nem kerül figyelembe vételre 
az ő véleményük, 

• nem valós fogyasztói tényeken alapul a Versenytanács álláspontja, 
• a Versenytanács tagjainak tudatában kell lenniük annak, hogy információk 

elhallgatását kérik, azzal, hogy megítélése szerint a tények a Versenytanácsot döntése 
meghozatala során nem fogják befolyásolni. 

 
35. A Crystal Institute Kft. bizonyítási indítványként indítványozza A. Ö.-né és V. A.-né 
tanúkénti meghallgatását a vonatkozásban, hogy az eljárás alá vontak által közölt adatok, 
közlések kimerítik-e a Tpvt. 8.§-át. 
 
A Crystal Institute Kft. előadta továbbá, hogy 

• a Versenytanács nincs kifejezetten alávetve a bírói gyakorlatnak, a Versenytanácsnak 
önállóan kell döntenie a rendelkezésére álló adatok alapján az adott ügyben, a 
Versenytanács saját értelmezése alapján eljárnia, 

• az esetleges bírság körében a Vj-107/2005. számú ügy nem vehető még figyelembe, 
hiszen az jogerősen még nem került lezárásra, jelenleg a határozat bírósági 
felülvizsgálat alatt áll. 

 
36. A Dunai és Társa Bt. előadta, 

• az érintett internetes honlapokon szereplő termékek természetben előforduló 
összetevői élettani hatásaira vonatkozólag a vásárlóikat a könnyebb tájékozódás 
érdekében segítették, 

• azt a termékajánlói magatartást követik, miszerint az adott termékek alapanyagainak 
hatásterületeit a fogyasztók figyelmébe ajánlják. Ezen gyümölcsök és növények, 
illetve azok kivonatai, ezeknek hatásterületei a hatóanyagtartalma alapján az eddig 
megjelent szakirodalmi és tapasztalati hivatkozásokat jelentették meg, 

• a különböző növények, gyümölcsök jótékony hatására vonatkozó információk az 
interneten bárki számára hozzáférhetők. A fogyasztóknak joguk van tudni ezekről a 
hatásokról. Ez a tudás azonban hiányzik, s ezt próbálják helyreállítani, 

• fontosnak tartják, hogy a termékek összetevőinek élettani értékeit, az 
egészségmegőrzésben betöltött szerepüket kiemeljék, erre a fogyasztók figyelmét 
felhívják. Semmilyen nemű megtévesztést és gyógyszerszerű gyógyító hatást nem állt 
és nem áll szándékukban ezeknek az anyagoknak tulajdonítani, 

• egyetlen vásárlójukat sem tévesztették meg, hiszen a tájékoztatás tartalma, annak 
helye és formája jelentősen eltér a gyógyszerekétől. Egyetlen gyógyszert sem 
vásárolnak ilyen módon vagy ilyen tájékoztatás alapján. Piackutatásuk szerint 100 
gyógyszerfogyasztó közül 98 az orvos ajánlása alapján és az orvos rendelése szerint 
kapja a gyógyítást a gyógyszerektől (a termékbemutatókon, illetőleg más hasonló 
rendezvényeken kapott fogyasztói visszajelzésekből vonták le ezt a következtetést). 
Egyetlen egy orvos sem ajánlja szórólapon, marketing szöveggel a gyógyszergyárak 
termékét választékként, 

• a vásárlói szokás és vásárolt árutól elvárható hatás a gyógyszerektől jelentősen eltér, 
ezért a vásárlók ezzel a gyógyhatással nem téveszthetők meg. Vásárlóikat 
megkérdezték, s egyetlenegy vásárlójuk sem érzi magát megtévesztve. Erről készek 
írásban is nyilatkozni, 
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• nem fogadható el, hogy az élelmiszerekhez és étrend-kiegészítőkhöz kapcsolódó 
várható hatásokat elhallgassák, az kifejezetten hátrányos helyzetbe hozza a 
fogyasztókat, valamint az élelmiszer és étrend-kiegészítő forgalmazókat, s alapvető 
állampolgári jogot sért, főleg akkor, ha ahhoz tudományosan igazolható eredmény is 
társul, mint a jelen esetben is. A vásárlóiknak joguk van ahhoz, hogy megismerjék a 
termékekben található természetes növényi összetevők élettani tulajdonságait, 

• ha továbbgondolásra kerül a Versenytanács álláspontja, akkor akár azt is lehet 
mondani, hogy a gyümölcsöket, zöldségeket receptre kellene felírni hatásaik miatt. 

 
A Dunai és Társa Bt. álláspontjának alátámasztására számos internetről letöltött írást csatolt 
be. 
 
A Dunai és Társa Bt. orvosi képzettséggel nem rendelkező tagja, Csetneki György akként 
nyilatkozott, hogy 12 éves tapasztalata alapján nyújt egészségügyi tanácsokat a 
fogyasztóknak. 
 
 

VI. 
Jogi háttér 

 
 
37. A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a 
fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a 
fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen 
összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, 
továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében 
valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut 
megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól 
bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. 
 
A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában 
elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. 
 
A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d), f) és h) pontja értelmében az eljáró versenytanács 
határozatában d) megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, f) megtilthatja a törvény 
rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását, h) elrendelheti a megtévesztésre 
alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét. 
 
Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal 
szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás, 
illetve annak - a határozatban azonosított - vállalkozáscsoportnak a jogsértést megállapító 
határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, 
amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A (3) bekezdés rögzíti, hogy a bírság 
összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot 
időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás 
felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző 
magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát 
különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének 
köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. 
 
A Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése szerint a versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozat 
bírósági felülvizsgálata céljából való keresetindítás esetében a keresetlevelet a határozat 
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közlésétől számított harminc napon belül a versenytanácsnál kell benyújtani, vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. 
 
 

VII. 
A Versenytanács döntése 

 
 
38. A fogyasztók felé irányuló tájékoztatásokkal kapcsolatban általánosan érvényesülő 
követelmény, hogy azok pontosak és valóságosak legyenek, ne adjanak irreális képet az adott 
termékről (áruról, szolgáltatásról). Különösen fontos ez a közvetlen emberi felhasználásra 
szánt, az emberi egészségre való hatással ténylegesen vagy a fogyasztókat célzó 
tájékoztatásokban megjelenően bíró termékek esetén, s azon belül is a ténylegesen vagy az 
adott vállalkozás által állítottan gyógyhatással rendelkező termékek vonatkozásában. 
 
39. A gyógyhatású, az emberi szervezetre, egészségre ható készítményeket kereső vásárlók a 
fogyasztók speciális csoportját jelentik, akik a gyógyulás vagy gyógyító hatás reményében 
lényegesen érzékenyebben reagálnak az ezt ígérő tájékoztatásra és anyagi erejüket meghaladó 
kiadásokra is hajlandóak. E fogyasztókat egészségügyi problémáik fokozottan 
kiszolgáltatottakká teszik. Ezek a fogyasztók ugyanakkor az adott termék 
egészségre/egészséghelyreállításra való hatásának tényleges megvalósulásáról teljes 
bizonyossággal soha sem győződhetnek meg. Ezt a bizonytalanságot hivatott mérsékelni a 
termékek feletti hatósági kontroll, amelynek egyik fontos célja az, hogy az emberi egészségre 
ártalmas termékek ne kerüljenek forgalomba, s a forgalomba hozás és fogyasztás feltételei 
egyértelműen legyenek meghatározva. 
 
40. Az Alkotmánybíróság szerint [1270/B/1997. AB határozat , 37/2000. (X. 31.) AB 
határozat] a kereskedelmi jellegű információk közzététele esetében szélesebb körű állami 
beavatkozás lehet alkotmányosan indokolt, mint a véleményközlés egyéb eseteiben. Ennek 
oka egyrészt az, hogy a reklám közzétételének általában nem az egyéni önkifejezés, a 
személyiség szabad kibontakoztatása az elsődleges célja, sokkal inkább az áru 
értékesítésének, megismertetésének, igénybevételének előmozdítása, másrészt a valótlan 
kereskedelmi információk közlésének, illetve a valós információk elhallgatásának olyan, az 
emberi egészségre káros következményei is lehetnek, amelyek indokolttá teszik a közzététel 
korlátozását. Amíg egyéb esetekben a kifejezés szabadsága révén egy-egy valótlan kijelentés 
cáfolata orvosolhatja az esetleges sérelmeket, addig a hamis vagy megtévesztő reklám adott 
esetben visszafordíthatatlan következményekkel is járhat. 
 
A Versenytanács szerint ez a megközelítés nyilvánvalóan hangsúlyosan irányadó a jelen 
esetben, amikor a fogyasztók felé irányuló tájékoztatásokban szereplő terméket emberi 
fogyasztásra, az emberi egészség befolyásolására, gyógyhatás kiváltására kínálják. 
 
41. Az egészség helyreállítását célzó tevékenység gyógyítás, amelynek érdekében fogyasztani 
ajánlott terméknek gyógyító hatású terméknek kell lennie. Az egészségre gyakorolt jótékony 
hatása annak a terméknek van, amely képes az életműködés zavartalanságára, az egészségre 
kedvező hatást gyakorolni, míg gyógyhatása annak a terméknek van, amely a betegséget 
megszűnteti, az egészséget helyreállítja, azaz egészségessé tesz (Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 
27.127/2004/12., Vj-103/2003.). Az emberi szervezetre esetlegesen gyakorolt valamilyen 
kedvező hatás (amellyel egy élelmiszer is rendelkezhet) nem azonosítható a gyógyhatással. 
 
42. A jogi előírásoknak megfelelően megkülönböztetendők egymástól a gyógyszerek, a 
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, valamint az élelmiszerek 
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(az élelmiszereken belül külön csoportot alkotnak az étrend-kiegészítők, amelyek ugyanakkor 
ettől még az élelmiszerek kategóriájába tartoznak). 
 
Alapvetően meghatározza a vele kapcsolatban kifejtett tájékoztatás korlátait, illetve az 
azokban tett állítások versenyjogi megítélését az, hogy egy termék csak élelmiszerként 
hozható forgalomba. Az élelmiszerekről (ideértve az étrend-kiegészítőket is) közreadott 
tájékoztatás nem keltheti gyógyhatás látszatát. Jogsértő, ha a vállalkozás kizárólag 
élelmiszerként történő forgalomba hozató termékét - a szükséges hatósági eljárások 
lefolytatása nélkül - olyan tájékoztatással értékesíti termékeit, hogy azoknak az emberi 
egészséget megőrző és helyreállító hatásuk van (vö. Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.216/2003/6., 
Vj-199/2001.). 
 
43. Egy élelmiszerként forgalomba hozható terméknek nemcsak akként lehet gyógyhatást 
tulajdonítani, ha a reklám közvetlenül a termékkel összefüggésben fogalmazza meg állításait, 
hanem úgy is, ha a reklám a termék hatóanyagával, összetevőivel kapcsolatban ad 
tájékoztatást a gyógyhatásról, téve ezt oly módon, hogy a reklám egészének az az üzenete, 
maga a termék bír gyógyhatással. 
 
A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás fogyasztói döntésekre gyakorolt befolyását a 
tájékoztatás összhatását szem előtt tartva lehet megállapítani. Ennek megfelelően a termék 
egyes alkotóelemeire, ezek egészségre gyakorolt hatására vonatkozó tájékoztatás is 
megalapozza a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására való alkalmasság 
megállapítását, ha a tájékoztatás a fogyasztók számára összhatását tekintve a termék emberi 
egészségre gyakorolt hatásáról fogalmaz meg állításokat. 
 
Megjegyzendő, a Versenytanács előtt ismert az OGYI egy korábbi versenyfelügyeleti 
eljárásban (Vj-11/2005.) kifejtett álláspontja, amely szerint a komponsek szakirodalomban 
megjelent közismert élettani hatásait nem lehet/nem szabad egyértelműen a piacon megjelenő 
termékekre átruházni. Az étrend-kiegészítőkben olyan mennyiségek lehetnek, amelyek még a 
napi táplálkozás mellett a szervezetbe bevihetők anélkül, hogy azoktól valamilyen gyógyhatás 
elvárható lenne (a gyógyhatás dózisfüggő) és mellékhatást (nem kívánt hatást) váltanának ki. 
 
44. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az élelmiszerekkel kapcsolatos, 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelete 
értelmében élelmiszer esetén csak meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet egészségre 
vonatkozó állításokat alkalmazni, azaz azt kijelenteni, sugalmazni vagy sejtetni, hogy az adott 
élelmiszer vagy annak valamely alkotóeleme és az egészség között összefüggés van. Alapvető 
feltétel, hogy az egészségre vonatkozó állításokat általánosan elfogadott tudományos 
bizonyítékokra kell alapozni és azokkal kell alátámasztani. 
 
45. A tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseiről szerzett, a tudományággal 
hivatásszerűen foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány 
követelményeinek megfelelő módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak 
összessége. Nem tekinthetők tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a 
betegektől és kezelőorvosaiktól származó vélemények. Ahhoz, hogy egy adott termék 
betegségeket megelőző, kezelő, gyógyító hatását valóban tudományos ismeretek támasszák 
alá, ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék minden szervezetre 
gyakorolt hatására és mellékhatására kiterjedő kísérletsorozatot kell végezni, a készítményt 
laboratóriumi körülmények között állatokon, illetőleg embereken tesztelni. Ezt követően az 
eredményeket az orvostudomány képviselőinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan 
szakvéleményt adni. E minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott készítményről - 
tudományos ismeretekre alapítottan - gyógyhatást állítani (Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 
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27.185/2007/6., Vj-3/2004.). A Versenytanács megállapította, hogy a jelen esetben a fenti 
követelmények nem teljesültek. 
 
A Versenytanács nem fogadta el az eljárás alá vontak azon érvelését, amely szerint a konkrét 
esetek ismertetésekor a terméktapasztalatokat vásárlók osztják meg az olvasókkal. A 
terméktapasztalatok ismertetésének nem más volt a célja, illetve hatása, mint az Olimpiq 
StemXCell megvásárlásával kapcsolatos fogyasztói döntések befolyásolása, oly módon, hogy 
az ismertetett esetek révén a fogyasztóban megerősödjék az a képzet, hogy a termék alkalmas 
az őssejtek szaporítására és védelmére, a termék és az egészség között összefüggés van, a 
termék gyógyhatással bír – miközben a fentiekben előadottak szerint az állítólagos pozitív 
terméktapasztalatok, a fogyasztóktól származó vélemények nem tekinthetők tudományos 
ismeretnek, azok önmagukban nem alapozhatják meg a reklámállításokat. 
 
46. Amint azt a Versenytanács az MLM rendszer kapcsán már a Vj-93/1993. számú 
versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatában leszögezte (és megerősítette pl. a Vj-
13/1994. és a Vj-141/1997. számú ügyben is), az a körülmény, hogy a termékek akár 
személyes felhasználásra, akár közforgalomba hozatalra zárt körű hálózat segítségével 
kerülnek, nem változtat a piac alaptermészetén. A piacon a hálózatot fenntartó, a termékeket 
ellenérték fejében a tagjainak (adott esetben a „független tanácsadóknak”, a 
termékforgalmazóknak) értékesítő vállalkozás is forgalmazó, hiszen a készítményt saját 
céljaira felhasználó tag is ugyanazon a vevői, fogyasztói oldalon áll, mint aki 
közforgalomban, a tagi hálózat közvetítésével elégíti ki szükségletét. 
 
A Versenytanács a Vj-2/2004. és a Vj-3/2004. számú eljárásokban hozott határozataiban az 
MLM, azaz a többszintű értékesítési rendszer vonatkozásában kiemelte, a termékeket a piacon 
ily módon értékesítő vállalkozás által használt információadás a fogyasztók tájékoztatásának 
tekinthető, s erre a Tpvt. hatálya kiterjed. A termékforgalmazók jelentős köre maga is 
fogyasztó, ezért a közvetítő termékforgalmazó és fogyasztó megkülönböztetésnek nincs 
relevanciája a magatartás törvénysértő jellege szempontjából, azzal, hogy természetesen a 
fogyasztók köre tágabb, mint a termékforgalmazó fogyasztók köre (lásd még a Vj-184/2005. 
számú ügyben hozott határozatot). 
 
A Versenytanács a fentieket a jelen esetben is irányadónak tekinti. 
 
47. Számos egyéb tényező mellett a termékek csomagolásának, az általa nyújtott 
tájékoztatásnak is szerepe van a fogyasztói döntések befolyásolásában, így versenyjogi 
értékelés tárgya lehet a termékek csomagolása által megvalósított tájékoztatás. 
 
A jelen esetben az Olimpiq StemXCell csomagolásán elhelyezett tájékoztatás esetén 
figyelembe veendő a termék MLM rendszeren keresztül történő forgalmazásának 
sajátosságai, amelyek alapján megállapítható, hogy a csomagoláson szereplő tájékoztatás is 
alkalmas a fogyasztói döntések befolyásolására. 
 
48. A jelen esetben a Versenytanács megállapította, hogy az Olimpiq StemXCell elnevezésű 
étrend-kiegészítő termékről a fogyasztóknak szóló tájékoztatás középpontjában annak állítása, 
sugalmazása, sejtetése állt, hogy az őssejteket szaporító és védő termék és az egészség között 
összefüggés van, a termék gyógyhatással bír. Ez az üzenet hatja át a termékről adott, a III. 
pontban ismertetett tájékoztatások egészét, kivétel nélkül. Mindeközben az eljárás alá vontak 
semmilyen olyan, általánosan elfogadott tudományos bizonyítékkal sem szolgáltak, amely 
igazolná, hogy ez az állítás megfelel a valóságnak, miközben a fogyasztókhoz eljuttatott 
információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell igazolnia [ez következik a 
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 17.§-ának (3) bekezdéséből 
is]. 
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A Versenytanácsnak nem áll rendelkezésére olyan bizonyíték, amely igazolná, hogy az 
Olimpiq StemXCell termék alkalmas az őssejtek szaporítására (a nem bizonyított állítások 
szerint: az őssejtek számának akár/legalább 50-75%-kal történő növelésére) és védelmére, 
sem azt, hogy a termék és az emberi egészség, egészségi állapot között összefüggés lenne, s a 
termék gyógyhatással bírna. 
 
A Versenytanács – a Flavinárium Zrt. előadásától eltérően – a rendelkezésére álló tényekből 
indult ki. Az eljárás alá vontak ugyanakkor nem szolgáltattak olyan tényeket, amelyek azt 
igazolták volna, hogy az Olimpiq StemXCell alkalmas az őssejtek szaporítására és védelmére, 
illetve a termék és az egészség között összefüggés van, a termék gyógyhatással bír. 
 
49. A Versenytanács a vizsgált tájékoztatások igazolására elégtelennek ítélte Dr. Bíró 
Gézának a Stemxcell Kft. a Flavinárium Zrt. és Crystal Institute Kft. által becsatolt anyagát 
(az eljárás alá vontak nem csatoltak be semmilyen más kutatási anyagot). Ezen egyetlen 
anyag alapján általánosan elfogadott tudományos bizonyítottságról nem lehet beszélni, arra is 
figyelemmel, hogy magának az anyagnak az egyes megállapításai sem voltak meggyőzőek a 
Versenytanács számára, így például az a semmivel sem alátámasztott érvelés, amely szerint 
„ez a kritikus szemlélet a szóban forgó szakvéleményben vizsgált kísérleteknek megengedi 
azt a logikai felvetést, hogy az állati csontvelőben az őssejtek számának szándékolt 
anyagfüggő emelkedésénél elért pozitív eredmények az emberi szervezetre is 
vonatkoztathatóak.” 
 
A Versenytanács egyetért az anyag azon megállapításával, amely szerint az Olimpiq 
StemXCell termék nem nevezhető és nem is tekinthető gyógyszernek, mivel a szükséges 
feltételek nem teljesülnek – a fogyasztók felé irányuló tájékoztatások tartalmának 
meghatározása során ugyanakkor az eljárás alá vontak figyelmen kívül hagyták ezt a 
körülményt, a terméknek gyógyszer által elérhető hatásokat tulajdonítottak. 
 
Megjegyzendő továbbá, Dr. Bíró Géza anyaga (a tájékoztatások igazolására egyedüliként 
becsatolt irat) 2008. február 15-én készült el, miközben a termékkel kapcsolatos 
tájékoztatások részben már jóval korábban megjelentek, azaz olyan időpontban, amikor még a 
Dr. Bíró Géza által készített anyag sem állt rendelkezésre. 
 
Amint az a Fővárosi Bíróság a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.257/2004/5. ítéletével 
helybenhagyott 2.K.33.494/2003/8. számú ítéletében megállapította (Vj-68/2003.), a 
fogyasztói döntések jogszerű befolyásolása esetén a vállalkozásnak már a reklám közzététele 
előtt rendelkeznie kell olyan egyértelmű vizsgálati eredménnyel, amely állításait mindenben 
alátámasztja. Ez a követelmény a jelen esetben nem teljesült. 
 
50. A Versenytanács nem osztotta azt az eljárás alá vonti érvelést, amely szerint külön kell 
választani azokat az állításokat, amelyek az őssejtekre általában vonatkoznak és az 
orvostudomány mai állásáról adnak áttekintést és azokat az állításokat, amelyek az Olimpiq 
StemXCell készítményre vonatkoznak. A tájékoztatás Tpvt. alapján történő megítélésekor a 
fogyasztót ért összhatásból, a tájékoztatás egészének üzenetéből kell kiindulni, az pedig a 
fentiekben rögzítettek szerint egyértelműen megállapítható volt. 
 
A Versenytanács egyetértett azzal az eljárás alá vonti előadással, amely szerint azt nem tiltják 
a jogszabályok, hogy az őssejtekkel kapcsolatban feltárt eredményeket összegyűjtsék és 
tájékoztatásul széles körben hozzáférhetővé tegyék. A jelen esetben ugyanakkor nem 
valamiféle tudományos népszerűsítő munkálkodásról, ismeretterjesztésről volt szó, hanem az 
Olimpiq StemXCell termék népszerűsítéséről, a termék forgalmazásának előmozdításáról. 
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51. A Versenytanács nem fogadta el azt az előadást sem, amely szerint az az eljárás alá 
vontak részéről nem került állításra, hogy a termék gyógyhatással bír, hogy az valamilyen 
betegséget gyógyít. A tájékoztatások összhatása nem ezt tükrözte, a termék forgalmazása 
éppen arra épült rá, hogy a termék gyógyhatással bír. Ez egyértelműen megállapítható például 
abból, hogy 

• a tájékoztatások egy része más technikák kiváltójaként, azoknál kedvezőbb 
megoldásként tüntették fel a terméket, így pl. 

o a Wellnexpress Egészségkatalógus 2007 a csontvelőből kiinduló, súlyos 
esetekben alkalmazott kezeléssel veti össze a terméket, 

o Dr. Tóth Gézának a Crystal magazin 2007. évi 5. számában megjelent írása 
szerint „ez a termék kiváló alternatívát nyújt a gyógyulni vágyóknak”, 

• a www.vitacrystal.gportal.hu és a www.gportal.hu/portal/vitacrystal internetes 
oldalakon részletesen szerepel, hogy milyen betegségek esetében különösen ajánlott a 
termék fogyasztása, illetve az ott szereplő egészségügyi tanácsok egyértelműen 
gyógyhatásra utalnak, 

• a www.flavin77.unas.hu internetes oldal a felhasználási javaslat körében kitér a 
súlyosabb esetekre, amely nyilvánvalóan a fogyasztó egészségügyi állapotára, 
betegségére utal, 

• a Dunai és Társa Bt. tagjai által 2008. március 31-én megküldött elektronikus hírlevél 
cukorbetegeknek ajánlja a terméket. 

 
52. Míg az eljárás alá vontak oldaláról semmilyen bizonyíték sem támasztja alá állításaikat 
(ez nem is várható, hiszen az Olimpiq StemXCell termék kapcán állatkísérleteket végző Dr. 
Ember István is azt nyilatkozta 2007. május 13-án a TV2 Napló Extra című műsorában, hogy 
„az elején állunk ennek az útnak”), addig ismert 

• az OGYI álláspontja, amely szerint 
o az Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítőként regisztrált terméket 

tulajdonságairól a fogyasztókat a termék tulajdonságairól nem valósághűen 
tájékoztatják, 

o a terméket gyógyhatással reklámozzák, ami csak gyógyszer esetén lehetséges, 
illetve a tudomány mai állása szerint még gyógyszerek esetében sem, 

o semmilyen tekintetben sincs igazolva az egészségre gyakorolt pozitív hatás, 
o a klinikai kísérleteket emberekkel nem végeztek, tehát eleve kétséges 

bármilyen hatás megállapítása, 
o a szerrel állatkísérleteket végeztek, de ezek alapján nem állapítható meg 

gyógyhatás, 
• az ETT álláspontja, amely szerint 

o nemzetközi tudományos újságban ilyen készítményről közleményt nem 
közöltek, ezért az „eredménye” nem tekinthetők tudományos eredménynek, 
csupán bulvársajtó „szenzációnak”, 

o ha a kapszulának őssejtfokozó hatása lenne, az rosszindulatú daganatos 
betegségekben kifejezetten a betegség fokozódását idézné elő a jelen 
tudományos ismeretek szerint, mivel fokozza a rosszindulatú folyamat 
sebességét. Így ha állításaik igazak, vagyis a szernek van hatása, az súlyosan 
veszélyezteti beteg emberek állapotát, 

• az OÉTI álláspontja, amely szerint  
o az Aphanizomenon flos-aqua alga őssejtekre, azok szaporodására gyakorolt 

kedvező hatása tudományosan nem igazolt, 
o napjainkban a nevezett algát illetően élelmiszer-biztonsági kételyek is 

felmerültek. 
 



36. o ldal GVH VERSENYTANÁCS 

53. A csomagoláson elhelyezett tájékoztatás vonatkozásában kiemelendő, itt is irányadó, hogy 
a tájékoztatás összhatását kell vizsgálni a fogyasztói döntésre gyakorolt hatás kapcsán. A 
csomagolás által adott tájékoztatás középpontjában is annak állítása, sugalmazása, sejtetése 
állt, hogy az őssejteket szaporító és védő termék és az egészség között összefüggés van, a 
termék gyógyhatással bír. Ezt az összhatást az a közlés sem rontotta le, amely szerint a termék 
nem szándékozik diagnózist állítani, kezelni, gyógyítani betegségeket. 
 
54. A Versenytanács (figyelemmel az OÉTI véleményére, lásd a 7. pontot) megjegyzi, 
megítélése szerint a „Stem” szó használata önmagában nem alkalmas a Tpvt. III. fejezete 
rendelkezéseinek megsértésére, figyelemmel arra, hogy a szó nem rendelkezik olyan 
mindennapi, a fogyasztók széles köre előtt ismert általános jelentéssel (Tpbt. 9.§), amely 
egészségre vonatkozó állítást hordozna magában. 
 
55. A Versenytanács észlelte, hogy az egyes tájékoztatások a fentieken túlmenően is olyan 
tartalommal bírnak, amely több ponton egyéb vonatkozásban is alkalmas a fogyasztók 
megtévesztésére [pl. „első és egyedülálló természetes felnőtt őssejt szaporító, amelynek 
igazán rendkívüli tulajdonságai vannak” (Természetes étrend-kiegészítő terméktájékoztató 
füzet, Termékismertető füzet, Wellnexpress katalógus), „hazai és nemzetközi tudományos – 
humán és állat – vizsgálatok, valamint az EU Igazságügyi szakvélemény igazolja, az 
összetevők, a termék speciális összeállítása alkalmas arra, hogy a szervezet felnőtt 
őssejtszintjét a – vérben és a szervekben – az őssejt koncentrációját növelje ez az étrend-
kiegészítő” (Gyógyhír magazin), „a kétségtelenül orvostudományi szenzációnak számító 
kapszula engedélyeztetési folyamata már a vége felé közeledik, így a napokban bárki számára 
hozzáférhetővé válik az Olympic fantázianévre hallgató készítmény” (Paramedica 
Egészségmagazin), az engedélyeztetési eljárás már a jövő héten lezárul (a www.flavin7.com 
oldalon is elérhető tájékoztatás a Napkelte című televíziós műsor 2007. május 24-i adásában], 
mindazonáltal a Versenytanács szükségtelennek ítélte ezen állítások külön-külön történő 
részletezését és értékelését, mivel mindezen állítások is az egészégre vonatkozó, gyógyhatást 
ígérő állítás mint főüzenet részét képezték, illetőleg azt erősítették. 
 
56. A Versenytanács megjegyzi, az eljárás alá vontak egyébiránt azt sem bizonyították, hogy 
(amint azt előadták) magatartásuk összhangban lenne az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 20-i, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletével. 
 
57. Az egyes eljárás alá vontak vonatkozásában megállapította a Versenytanács, hogy azok 
mindegyike felelősséggel tartozik a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokért, az alábbiak 
szerint, annak aláhúzásával, hogy az eljárás alá vontak kommunikációs tevékenysége több 
vonatkozásban is összekapcsolódott: 
 

• a StemXcell Kft. versenyjogi felelősséggel tartozik az alábbi tájékoztatásokért: 
o a Welnexpress Egészségkatalógus 2007 anyagban adott tájékoztatás, amely 

információs csatornaként a StemXcell Kft. információs vonalának 
telefonszámát és internetes elérhetőségeit adta meg, 

o a www.stemxcell.hu, illetve a www.ossejtfokozo.hu internetes honlapon 
közzétett tájékoztatások, 

 
• a Crystal Institute Kft. versenyjogi felelősséggel tartozik az alábbi tájékoztatásokért: 

o az Olimpiq StemXCell csomagolásán megjelenő tájékoztatás, 
o a termék ismertető füzet (prospektus), 
o a Welnexpress Egészségkatalógus 2007, 
o a Természetes étrend-kiegészítők. Terméktájékoztató elnevezésű kiadvány, 
o a Kérdések és válaszok című kiadvány, 
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o az ún. Marketing útmutató, 
o a Paramedica Egészségmagazin 2008 február-márciusi száma, 
o a Gyógyhír magazin 2008. áprilisi száma, 
o a Crystal Magazin 2007. évi 5. száma, 
o a Crystal Tapasztalat füzet 2007. évi 1. száma, 
o a www.flavin7.com, a www.vitacrystal.gportal.hu, illetve a 

www.gportal.hu/portal/vitacrystal internetes honlapokon megjelent 
tájékoztatások (a www.flavin7.com honlap üzemeltetője a Crystal Institute 
Kft., míg a www.vitacrystal.gportal.hu, illetve a 
www.gportal.hu/portal/vitacrystal internetes honlapok esetében a nyitóoldalon 
„cégünk” vezetőjeként a Crystal Institute Kft. ügyvezető igazgatója kerül 
feltüntetésre és szerepel az a Marketing útmutató című anyag, amely egyebek 
között a Crystal Institute-ról szól), 

o az Olimpiq StemXCell kapcsán különböző televíziós csatornákon elhangzott, 
interneten is elérhető, az Olimpiq StemXCell termékre egyértelműen utaló 
tájékoztatások (MTV Napkelte 2007. május 24., Duna TV 2008. február 12., 
TV2 Mokka 2007. május 29., illetve az adott formájában az interneten elérhető 
Médiamix anyag), 

 
• a Dunai és Társa Bt. versenyjogi felelősséggel tartozik az alábbi tájékoztatásokért: 

o a 2008. március 31-i elektronikus hírlevél, 
o a www.flavin77.unas.hu internetes honlapon közzétett tájékoztatás, 
o a www.vitacrystal.gportal.hu, illetve www.gportal.hu/portal/vitacrystal 

internetes honlap, amelyeken elérhetőségként a Dunai és Társa Bt. tagja kerül 
feltüntetésre, s ezen belül külön is kiemelendők az internetes honlapok 
fórumain adott tájékoztatások, amelyek nem tekinthetők egyedi 
tájékoztatásoknak, mivel azok bárki számára elérhetők, olvashatók, 

 
• a Flavinárium Zrt. versenyjogi felelősséggel tartozik az alábbi tájékoztatásokért: 

o a Flavinárium Zrt. saját hálózati lapjaként megjelenő, a Crystal Institute Kft. 
által kiadott Crystal Magazin 2007. évi 5. száma, 

o a Flavinárium Zrt. hivatalos honlapjaként megjelenő (a Crystal Institute Kft. 
által üzemeltetett) www.flavin7.com honlapon megjelent tájékoztatások 
(amelyen elérhető az ún. Marketing útmutató, a Crystal Tapasztalat füzet és a 
Crystal Magazin 2007. évi 5. száma is), 

o a Gyógyhír magazin 2008. áprilisi számában megjelent tájékoztatás, amelyben 
elérhetőségként a www.flavin7.com honlap, a Flavinárium Zrt. hivatalos 
honlapja lett megadva, 

o az ún. Marketing útmutató, amelyben a jutalékok kifizetése kapcsán 
számlázási címként a Flavinárium Zrt. kerül feltüntetésre. 

 
58. A www.olimpiq.info internetes honlap esetén a Versenytanács nem látta bizonyítottnak, 
hogy az ott adott tájékoztatásért a StemXcell Kft. felelősséggel tartozna. 
 
59. Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vontak a 
fentiekben részletezettek szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást 
tanúsítottak, amikor a 2007. és a 2008. évben a fogyasztóknak szóló tájékoztatásaikban az 
Olimpiq StemXCell étrend-kiegészítő termékről azt állították, hogy az alkalmas az őssejtek 
szaporítására és védelmére, illetve a termék és az egészség között összefüggés van, a termék 
gyógyhatással bír. 
 
Az eljárás alá vontak e magatartásukkal megsértették a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) 
pontját. 
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60. Az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv implementálására megszabott határidő (2007. 
december 12.) eltelt. Az e kötelezettség teljesítéseként elfogadott, a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény a jelen 
határozat meghozatalakor még nem lépett hatályba, s így ennek hiányában az irányelvben 
foglaltakat kell figyelembe venni a Tpvt. alkalmazása során., ha az abban foglaltak kedvezőbb 
eredménnyel járnának az eljárás alá vontak számára. 
 
A Versenytanács megállapította, az irányelv alkalmazása sem eredményezne kedvezőbb 
elbírálást az ügyben, különös tekintettel az irányelv I. számú mellékletének 17. pontjára, 
amelynek értelmében minden körülmények között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak 
minősül annak valótlan állítása, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi 
szervezet működési zavarainak vagy rendellenességeinek gyógyítására. 
 
61. A fogyasztók jogszerű tájékoztatása érdekében a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) 
bekezdésének f) pontja alapján a határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével 
megtiltotta a Tpvt. rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását. Ez azt jelenti, a 
határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével az eljárás alá vontak nem alkalmazhatják 
a jelen eljárásban vizsgált és jogsértőnek minősített, a határozat III. pontjában ismertetett 
tartalommal bíró tájékoztatásokat. Ha az Olimpiq StemXCell termékkel kapcsolatban a jelen 
eljárásban vizsgáltakhoz képest eltérő tartalommal bíró tájékoztatásokat tesznek közzé, azok 
versenyjogi értékelésére egy újabb versenyfelügyeleti eljárásban kerülhet sor. 
 
62. A Versenytanács ezen túlmenően a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a 
megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét 
írta elő, azzal, hogy az eljárás alá vontak a határozat kézhezvételétől számított 15 nap 
elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, 
amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé az Olimpiq StemXCell termékkel 
kapcsolatban (így különösen a következő internetes honlapokon: www.stemxcell.hu, 
www.ossejtfokozo.hu, www.flavin7.com, www.vitacrystal.gportal.hu, 
www.gportal.hu/portal/vitacrystal, www.flavin77.unas.hu), jól láthatóan, észrevételek 
hozzátétele nélkül, annak feltételét követő fél éven át ismertessék a Versenytanács 
határozatának rendelkező részét. 
 
63. A Versenytanács bírságot szabott ki az eljárás alá vontakkal szemben a Tpvt. 78.§-ának 
(1) bekezdése alapján, a bírság összegét mérlegeléssel állapítva meg. 
 
A bírság összegének meghatározása során a Versenytanács valamennyi eljárás alá vont 
terhére vette figyelembe, hogy 

• a jelen esetben a súlyos jogsértés igen sérülékeny fogyasztókat érintett, 
• a jogsértés olyan termékkel összefüggésben valósult meg, amelynek tényleges 

hatásáról a fogyasztók teljes bizonyossággal soha sem győződhetnek meg, 
• az internet és az MLM módszer sajátosságai révén a fogyasztók széles körét érhették 

el a jogsértő tájékoztatások, 
• a jogsértés az Olimpiq StemXCell termékkel kapcsolatos kommunikáció egészét 

érintette, annak középpontjában a jogsértő tájékoztatás állt, 
• a jogsértéssel érintett időszak több hónapot ölelt fel. 

 
A Crystal Institute Kft., a Dunai és Társa Bt. és a Flavinárium Zrt. esetében súlyosító 
körülményként vette figyelembe a Versenytanács, hogy esetükben korábban már 
megállapításra került, hogy a Tpvt. III. fejezetébe ütköző magatartást tanúsítottak. Mindhárom 
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eljárás alá vont esetén figyelembe vette a Versenytanács, hogy a Vj-209/2007. számú ügyben 
velük szemben jogsértés került megállapításra. A Crystal Institute Kft. esetében a 
Versenytanács e vonatkozásban mellőzte a Vj-1/2002. számú ügyben hozott határozat 
figyelembevételét, mivel a határozat meghozatala óta már több mint 5 év telt el, a Vj-
107/2005. számú ügyben hozott határozatot ugyanakkor figyelembe vette, mivel ez a korábbi 
határozat (amint arra a Fővárosi Bíróság 7.K. 33.280/2006/3. számú ítéletben rámutatott) a 
jelen határozat meghozatalakor alaki jogerővel bíró közigazgatási határozat, s így tényként 
volt megállapítható, hogy korábban a Crystal Institute Kft. jogerős határozattal megállapított 
jogsértést követett el a fogyasztók megtévesztése körében. 
 
A Crystal Institute Kft. esetében a Versenytanács súlyosító körülményként vette figyelembe, 
hogy 

• a másik három eljárás alá vonthoz képest jelentősebb szerepet játszott az Olimpiq 
StemXCell termékkel kapcsolatos jogsértő tájékoztatásokban, 

• a Vj-1/2002. és a Vj-107/2005. számú ügyben hozott határozatok révén tudnia kellett 
az általa a fogyasztók tájékoztatása során teljesítendő követelményeket. 

 
A StemXcell Kft. javára vette figyelembe a Versenytanács, hogy esetében első alkalommal 
került megállapítása a Tpvt. III. fejezete rendelkezéseinek megsértése. Ezen túlmenően a 
Versenytanács nem talált olyan körülményt, amelyet az eljárás alá vontak javára lehetett volna 
figyelembe venni. Erre nem volt mód az együttműködő magatartás vonatkozásában sem, 
mivel a bírság csökkentésére alapot adó együttműködés nem volt tapasztalható az eljárás alá 
vontak részéről. 
 
A fenti szempontok alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, a rendelkező részben 
meghatározott bírság alkalmas arra, hogy az eljárás alá vontakat visszatartsa újabb jogsértések 
elkövetésétől. 
 
64. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kell megfizetni, 
függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 110.§-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a keresetlevél benyújtásának a 
döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a 
Versenytanács nem foganatosíthatja. 
 
A Ket. 138.§-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre eleget 
nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (3) bekezdés szerint a késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. Ennek ellentételezéseként a Tpvt. 83.§-ának (5) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy ha az eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett és ennek 
következtében az ügyfélnek igénye keletkezik a bírság visszatérítésére, a visszatérítendő 
összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot is 
meg kell téríteni. 
 
A bírságnak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú 
bírságbevételi számla javára történő befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő 

• az eljárás alá vont neve, 
• a versenyfelügyeleti eljárás száma, 
• a befizetés jogcíme (bírság). 
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VIII. 
Egyebek 

 
 
65. A Crystal Institute Kft. bizonyítási indítványként indítványozta A. Ö.-né és V. A.-né 
meghallgatását a vonatkozásban, hogy az eljárás alá vontak által közölt adatok, közlések 
kimerítik-e a Tpvt. 8.§-át. 
 
A Versenytanács a bizonyítási indítványt elutasította, mivel a két személy tanúkénti 
meghallgatása nem volt indokolt. Annak elbírálása, hogy egy magatartás kimeríti-e a Tpvt. 
8.§-át, jogkérdés, amelynek megválaszolására a jelen eljárásban a Versenytanács hivatott. 
 
66. A Versenytanács nem tartotta szükségesnek a Dunai és Társa Bt. azon tartalmilag 
bizonyítási indítványának az elfogadását sem, amely szerint vásárlóikat megkérdezték, s 
egyetlenegy sem érzi magát megtévesztve, erről készek írásban is nyilatkozni. A következetes 
bírói és versenytanácsi gyakorlat szerint jogellenes minden olyan magatartás, amely alkalmas 
a fogyasztók döntési szabadságának korlátozására, tekintet nélkül arra, hogy a hátrány 
valóban vagy ténylegesen bekövetkezett volna (lásd pl. a Legfelsőbb Bíróság Kf.II. 
39.624/2000/2-I. számú ítéletét, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf. 27.114/2005/6. számú ítéletét). A 
fogyasztói döntések jogsértő befolyásolása már a valótlan tényállítással megvalósul. 
 
67. A Gazdasági Versenyhivatal hatásköre a Tpvt. 45.§-án, illetékessége a Tpvt. 46.§-án 
alapul. E rendelkezések értelmében a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos hatáskörrel 
rendelkezik minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik bíróság (86.§) 
hatáskörébe, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed. 
 
68. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2008. július 8. 
 


