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A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 

• Hippocampus-BRT Kft. Budapest, 
• Eni-Med Kft. Budapest és  
• Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. Budapest  

ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános 
tárgyaláson meghozta az alábbi 
 

határozatot 
 
A Versenytanács megállapítja, a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa 
Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas 
magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 2008. években a Mobil Cell-Com, a 
Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelı, betegség 
tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak. 
 
A Versenytanács a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs 
Központ Szolgáltató Bt. vonatkozásában a jogsértı magatartás további folytatását a határozat 
kézhezvételétıl számított 15 nap elteltével megtiltja. 
 
A Versenytanács kötelezi a Hippocampus-BRT Kft.-t, az Eni-Med Kft.-t és az Europa 
Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t, hogy a határozat kézhezvételétıl számított 15 
nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó oldalán, 
amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline 
Fractal készülékekkel kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak 
feltételét követı fél éven át ismertessék a Versenytanács jelen határozatának rendelkezı 
részét. 
 
A Versenytanács kötelezi 

• a Hippocampus-BRT Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint), 
• az Eni-Med Kft.-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint) és 
• az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt.-t 1.000.000 Ft (Egymillió 

forint) 
bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül a 
Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára kötelesek 
megfizetni. 
 
A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtıl számított 30 napon belül a Fıvárosi Bíróságnak 
címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott 
keresettel lehet kérni. 
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I n d o k o l á s 
 
 
1. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Hippocampus-BRT Kft., 
az Eni-Med Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: 
Europa U. K. Bt.) ellen, annak vizsgálatára, hogy az eljárás alá vontak a Mobil Cell-Com 
elektro-biostimulációs wellness készülék kapcsán közzétett tájékoztatásokkal megsértették-e a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény (a továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetének rendelkezéseit. A késıbbiekben a vizsgálat 
kiterjesztésre került a Lenyo és a BioXline készülékek népszerősítésére szolgáló 
kommunikációk során alkalmazott állítások vizsgálatára is. 
 
 
 

I. 
Az eljárás alá vontak 

 
 
2. A 2001-ben alakult Hippocampus-BRT Kft. szinte kizárólag biorezonancia terápiás 
eszközök (Mobil Cell-Com, Lenyo Lux, Lenyo Mobil, BioXline Fractal, Bioprotektor, 
L.I.F.E. System) gyártásával és azok franchise alapú értékesítésével foglalkozik, illetve végzi 
a Mobil Cell-Com készülék nemzetközi forgalmazását. A 2007. évi nettó árbevétele 
248.710.000 Ft volt. 
 
3. A 2002-ben alakult Eni-Med Kft. biorezonancia terápiás készülékek forgalmazásával 
foglalkozik. Fı tevékenysége a Hippocampus-BRT Kft. által gyártott biorezonancia terápiás 
eszközök közép- és kelet-európai, kizárólagos jogú forgalmazása. E tevékenysége mellett 
egészségmegırzı és terápiás kezeléseket végez, valamint tanfolyamokat szervez, 
szaktanácsadást nyújt. A 2007. évi nettó árbevétele 118.043.000 Ft volt. 
 
4. A 2000-ben alakult Europa U. K. Bt. rendelkezik az ún. BioLabor egységesített rendszerrel, 
melyhez megvásárolja a Hippocampus-BRT Kft. által gyártott készülékeket, amelyeket aztán 
a franchise partnereknek ad tovább. Önálló BioLabor központja van Münchenben, 
Nagyváradon, a Hippocampus Intézet képviseleteivel pedig több országban jelen van. A 2007. 
évi nettó árbevétele 76.752.000 Ft volt. 
 
5. Az Eni-Med Kft. mint megbízó és az Europa U.K. Bt. mint megbízott között 2005. 
augusztus 1-jén létrejött együttmőködési megállapodás szerint a megbízott Europa U.K. Bt. 
jutalék ellenében vállalja, hogy legjobb tudása és képessége szerint vesz részt a megbízó Eni-
Med Kft. termékeinek értékesítésében, illetve vállalja, hogy a megbízó termékeit saját 
reklámfelületein népszerősíti (Vj-58/2008/10/6.). 
 
6. Az eljárás alá vontak elıadása szerint gazdasági és jogi kapcsolat van közöttük, hiszen a 
franchise rendszerő értékesítés ezt értelemszerően generálja, s ily módon nyilvánvalóan 
egyfajta gazdasági érdekközösség áll fenn az eljárás alá vontak között, hiszen a gyártó abban 
az esetben motivált a gyártásban, amikor a forgalmazó és az értékesítı az elvárásoknak 
megfelelıen teljesít. 
 
Kiemelendı továbbá a Hippocampus-BRT Kft. és az Eni-Med Kft. tulajdonosi struktúrájában 
lévı egyezıség: ugyanazon személy mindkét vállalkozásban többségi tulajdonos. 
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II. 
A versenyfelügyeleti eljárással érintett termékek 

 
 
7. A biorezonancia terápia az emberi test elektromágneses rezgésein alapul. Biorezonancia 
kezeléseket több mint ötven, biorezonancia készülékeket több mint húsz vállalkozás hirdet a 
világhálón. 
 
8. A Hippocampus-BRT Kft. gyártja a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal 
készülékeket (a Lenyo Leo termékek a Lux készülékek állatgyógyászati célú felhasználását 
teszik lehetıvé). 
 
9. Az Eni-Med Kft. megkeresésére az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet 2003. 
december 12-én akként nyilatkozott, hogy az Eni-Med Kft. által forgalmazni kívánt 
készüléket wellness, illetve orvostechnikai eszköz csoportokra választva kell vizsgálni (az 
adott termék a levélben nem került megnevezésre), s magyar gyártmányú orvostechnikai 
eszköz forgalmazásához az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet tanúsítása szükséges, 
míg a wellness célra készült termékek nem orvostechnikai eszközök, hazai gyártású termék 
esetén forgalmazásukhoz szükséges a CE jelölés megszerzése az egyes villamossági termékek 
biztonsági követelményeirıl és az azoknak való megfelelıség értékelésérıl szóló 79/1997. 
(XII. 31.) IKIM rendelet elıírásai szerint. 
 
10. Az orvostechnikai eszközökrıl szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet 2.§-a (1) 
bekezdésének a) pontja rögzítette, hogy orvostechnikai eszköz minden olyan, akár önállóan, 
akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék - 
ideértve a megfelelı mőködéshez szükséges szoftvert, valamint az egyedi méretvétel alapján 
készült gyógyászati segédeszközt, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt is -, amely a 
gyártó meghatározása szerint emberen történı alkalmazásra szolgál 

aa) betegség megelızése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség 
tüneteinek enyhítése, 
ab) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek 
enyhítése vagy kompenzálása, 
ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása vagy 
módosítása, 
ad) fogamzásszabályozás 

céljából, és amely rendeltetésszerő hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre 
elsısorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de mőködése 
ilyen módon elısegíthetı; 
 
A 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet helyébe lépett, az orvostechnikai eszközökrıl szóló 16/2006. 
(III. 27.) EüM rendelet 2.§-ának a) pontja értelmében minden olyan, akár önállóan, akár más 
termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék - ideértve a 
megfelelı mőködéshez szükséges szoftvert, valamint a rendelésre készült eszközt, továbbá a 
klinikai vizsgálatra szánt eszközt is – minısül orvostechnikai eszköznek, amely a gyártó 
meghatározása szerint emberen történı alkalmazásra szolgál 

aa) betegség megelızése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség 
tüneteinek enyhítése, 
ab) sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek 
enyhítése vagy kompenzálása, 
ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, 
helyettesítése, illetve pótlása vagy módosítása, 
ad) fogamzásszabályozás 
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céljából, és amely rendeltetésszerő hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre 
elsısorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de mőködése 
ilyen módon elısegíthetı. 
 
A jogszabály meghatározza, hogy milyen feltételekkel, milyen eljárás lefolytatását követıen 
minısülhet egy termék olyan orvostechnikai eszköznek, amely tehát alkalmas pl. betegség 
megelızésére, diagnosztizálására, kezelésére vagy a betegség tüneteinek enyhítésére. 
 
11. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai Igazgatóságánál 
(a továbbiakban: EEKH) a Mobi Cell-Com készülék, a Lenyo készülékek és Biox Line 
(Fractal) készülék esetén nem került sor orvostechnikai eszközként történı regisztrációra, s 
olyan klinikai értékelés sem ismert az EEKH elıtt, amely alátámasztaná, hogy ezeket 
orvostechnikai eszköznek lehetne nyilvánítani. 
 
A Hippocampus-BRT Kft. az EEKH kérdıívén 2007-ben nemleges válaszokat adott azon 
kérdésekre, hogy a Mobil Cell-Com készülék alkalmazásának elsıdleges rendeltetésszerő 
célja betegség megelızése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése stb. 
lenne (Vj-58/2008/11b). 
 
12. A vizsgálattal érintett készülékek alkalmazására egyebek között az ún. BioLabor-okban 
kerül sor. Ezeket önálló vállalkozások mőködtetik, olyanok, amelyek az Europa U.K. Bt. 
BioLabor egységesített rendszerét megvásárolták. Mőködésük módját a BioLabor Endogen 
Koherencia Belsı Mőködési Rend tartalmazza. 
 
2008 májusában Magyarországon 54 BioLabor mőködött. 
 
A BioLaborok-ban a TEÁOR jegyzék szerint fizikai közérzetet javító szolgáltatás folyik, 
amely wellness típusú, életminıséget segítı közérzetjavító tevékenység.  
 
A készülékekkel terápiát a készülékek használatára és terápiák végzésére a gyártó által 
oktatott és vizsgáztatott személyek folytatnak. 
 
Az Europa U.K. Bt. a BioLaborok-hoz kapcsolódóan ismerteti és felügyeli a BioLabor 
egységesített rendszer mőködési módját, központi és 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot lát el, 
valamint végzi a központi marketing tevékenységet. 
 
 

III. 
A versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékek népszerősítése 

 
 
13. Az eljárásban érintett termékek számos módon kerültek népszerősítésre. Az eljárás alá 
vontak elıadása szerint a tájékoztatások tartalmát közösen alakították ki (Vj-58/2008/6., Vj-
58/2008/10.). 
 
14. Az eljárásban érintett készülékekre vonatkozó, a Versenytanács elıtt ismert 
tájékoztatásokat a határozat Melléklete tartalmazza. 
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IV. 
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Orvostechnikai 

Igazgatóságának álláspontja 
 
 
16. Az EEKH az Állami Népegészségügyi és Tisztifıorvosi Szolgálat Budapest Fıváros VI-
VII. kerületi Intézetének megkeresése alapján 2007-ben hatósági ellenırzési eljárást folytatott 
le a Mobil Cell-Com készülék kapcsán, mivel a termék reklámjaiban több mint 63 esetben az 
orvostechnikai eszköz meghatározásában szereplı betegségeket megelızı, kezelı, betegség 
tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítanak. Felszólította a gyártó Hippocampus-
BRT Kft.-t, hogy töltse ki az orvostechnikai eszközökrıl szóló 16/2006. (III.27.) EüM 
rendelet alapján összeállított, a termék orvostechnikai eszköz jellegének kritériumaira 
rákérdezı kérdıívet. Az EEKH a kitöltött kérdıív alapján megállapította, hogy mivel a gyártó 
határozottan tagadta a készülék orvostechnikai eszköz mivoltát, ezért a készülékkel végzett 
kezelések reklámban felsorolt hatásai sem bizonyíthatóak (Vj-58/2008/11a). 
 
 

V. 
Az eljárás alá vontak elıadása 

 
 
17. Az eljárás alá vontak elıadták, 

• az eljárás megindítására okot adó, az eljárást megindító végzésben szereplı idézeteket 
és az ezeken alapuló feltételezést (miszerint kifogásolt magatartásuk vélhetıen sértheti 
a Tpvt. III. fejezetének rendelkezéseit) alapvetıen tévesnek, ezért magát az eljárást is 
alaptalannak tartják, 

• a Mobil Cell-Com wellness készülékre vonatkozó, a Gazdasági Versenyhivatal 
ügyindító végzésében idézett leírást sem a végzésben megjelölt internet címeken, sem 
az általuk kibocsátott szóróanyagokban, sem az újsághirdetésekben nem lelték fel, 

• egyetlen tájékoztatójukban sem tettek közzé olyan információt, amely ne felelt volna 
meg a valóságnak, a termékek tulajdonságainak leírása hatástanulmányokon alapult. A 
forgalmazott illetve használt termékek nem minısülnek orvostechnológiai eszköznek, 
ily módon klinikai tesztelésük, amely a Versenytanács által megfogalmazott 
tudományos kritériumoknak megfelel, eddig nem állt rendelkezésre, ugyanakkor 2008 
nyarán a készülék klinikai tesztelését kezdeményezték, 

• a tudományos megalapozottságon felül legalábbis orientáló lehet, hogy a kezelést 
igénybe vevı személyek (akik egyebekben nem minısülnek fogyasztónak az eljárás 
szempontjából) elégedettek a termékek hatásával, 

• a forgalmazott és használt készülékek közérzet javító készülékek, amelyeknek nem 
szükségszerő feladata a gyógyítás, hanem a közérzet javítása, amely természetesen 
kihatással van az egészségi állapotra és ily módon közvetetten a gyógyulásra is. A 
szakirodalom szerint a közérzetjavító szolgáltatásokat nem kell, hogy elızetes 
állapotfelmérés elızze meg és utólagos kontroll kövesse, a diagnosztika nem feltétele 
az eljárásnak, hiszen az eredmény a közérzet pozitív irányú befolyásolásában mérhetı, 
amelyrıl pedig maga a kezelt páciens tud autentikus visszajelzést szolgáltatni, 

• szakorvosok írták le szakvéleményükben az eszközök hatásmechanizmusát és az elért 
eredményeket. Az eszközöket állami kórházakban, illetve rendelıintézetekben is 
eredménnyel alkalmazzák. Emellett sportolók és más olyan harmadik személyek is 
alkalmazzák, akiknek nem főzıdik semmilyen érdekük a termékek népszerősítéséhez, 

• a termékekre vonatkozó tájékoztatás a termékek tulajdonságainak megfelel, 
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• minden tájékoztató része, hogy „a bioinformatika ezen vívmányai felhasználhatók 
mind otthoni, mind professzionális kezelések szintjén, de az orvosi ellátást és 
konzultációt nem helyettesítik”, 

• a készülékeknek csupán általános (ugyanakkor funkciók szerint szabályozható, 
koncentrálható) közérzetjavító hatást tulajdonítanak azzal, hogy egyrészrıl a termék 
használata az orvosi kezelést nem pótolja, másrészrıl viszont kiegészítı jellegő orvosi 
alkalmazhatósága vitathatatlan, hiszen köztudomású tény, hogy bármely betegség 
kezelése során cél a beteg közérzetének javítása (akár a gyógyulási folyamat közvetlen 
elısegítése, akár a betegség könnyebb elviselése érdekében), 

• a termékek kinyilvánítottan wellness felhasználásokra készült (és ez a termék 
címkéjén és egyéb leírásaiban is megjelenik), de ezen túlmenıen az egészségügyrıl 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 104.§-ának (1) bekezdésében megnevezett 
életminıségjavító eljárások céljaira is alkalmasak (az életminıség javítást a Magyar 
Tudományos Akadémia nyelvi engedményei alapján lehet „wellness” szóval 
értelemszerően helyettesíteni. Ezt erısítik az Oktatási Minisztérium által akkreditált 
képzések elnevezései is, melyekben szintén a wellness kifejezést használják a 
képzések megnevezésekor). E törvény az életminıség javító eljárásokat (olvasatukban 
a wellness eljárásokat) – bár azok az egészség és betegség eltérı szemléletén 
alapulnak – a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítı, helyettesítı, továbbá 
életmódjavító eljárásoknak tekinti. E minıségében – a külön jogszabályban, a 
természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirıl szóló 11/1997. (V. 
28.) NM rendeletben foglalt feltételek szerint  – az orvos gyógyítói szabadságának 
része. E jogszabály ad lehetıséget annak eldöntésére is, hogy a bevont nem-
konvencionális gyógymódok közül melyeket alkalmaz az orvos kiegészítı, s melyeket 
helyettesítı gyógymódként. E minıségben az eszköznek visszamenılegesen nem kell 
megfelelnie az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályoknak, hanem a rendelet 
szerinti engedéllyel kell rendelkeznie. Az eljárás alá vontak a Mobil Cell-Com 
forgalmazásának megkezdésekor (az eredeti felhasználási célnak megfelelıen) 
wellness eszköz megnevezéssel bejelentkeztek az Országos Kórház- és Orvostechnikai 
Intézethez, ahonnan a benyújtott dokumentáció alapján nem igényelték a készülék 
külön vizsgálatát, s azt jogszerően forgalomba hozhatónak ítélték. Tekintettel arra, 
hogy a wellness célra jogszerően forgalomba hozott eszközt számos szakorvos és 
egészségügyi intézmény alkalmazta gyógykezelések során és errıl írásos pozitív 
véleményt adott, a tájékoztató anyagokban ez megjelenítésre került. Emellett azonban 
kiemelendı, hogy a termékre vonatkozó tájékoztatók törzsrészében és a külön 
figyelemfelhívó mezıkben az elsıdleges wellness-használat kap hangsúlyt, 

• a szolgáltatás-ismertetıkben, a sajtófelületeken, tájékoztató füzetekben és a 
honlapokon a hatékonyságra utalást a szolgáltatást igénybe vevı személyek 
nyilatkozatai alapján számított eredményességi statisztikára alapozzák. E fizikai 
közérzetet javító szolgáltatás a fogyasztó tapasztalatára hagyatkozik, elıtte-utána 
állapotváltozás nem kerül diagnosztizálásra, a fogyasztó a térítésmentes próbák 
tapasztalásai alapján szabadon dönt a szolgáltatás igénybevételérıl, a szakhatósági 
jogosítvány e helyzetben nem indokolt, 

• tekintettel arra a tényre, hogy a felhasználók többsége orvos, illetve 
természetgyógyász, így nem lehetséges a megtévesztés, 

• a készüléket vásárló orvosok és természetgyógyászok kötelezı oktatáson kell, hogy 
részt vegyenek a termékek alkalmazása elıtt, 

• az egyes termékek fejlesztése, illetve kialakítása is ezen felhasználók, illetve 
fogyasztók visszajelzése alapján, velük szoros együttmőködésben történik. Az 
orvosok, természetgyógyászok közvetítik a felmerülı igényeket az eljárás alá vontak 
részére, akik továbbfejlesztik a termékeket az igényeknek megfelelıen. Ez a tény 
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egyértelmővé teszi, hogy nem lehet megtéveszteni azt, aki a készülék 
hatásmechanizmusát és mőködését ismerte, annak fejlesztésében is közremőködik, 

• a BioLabor-okban lehetıség nyílik a termékek teljesen ingyenes kipróbálására, s aki 
nem elégedett, az nem veszi többet igénybe a szolgáltatást és nem éri kár, 

• a kommunikáció kapcsán a leghatékonyabb módszer a megfelelı tájékoztatás és a 
kezelés-sorozat eredményeivel kapcsolatos fogyasztói elégedettség. Ennek alapján a 
tájékoztató anyagokban az olyan szakkifejezések mellett, melyeknek nincs magyar 
megfelelıje, a mindennapi életben használatos kifejezésekkel és példákkal, 
tapasztalati eredményekkel, és eredménykövetı ügyfélszolgálattal érik el 
eredményeiket. A fogyasztói bizalmat mutatja, hogy a szolgáltatásokat az igénybe 
vevı személyek a saját kedvezı tapasztalataik alapján ajánlják ismerıseiknek. Az a 
tapasztalat, hogy a térítésmentes kipróbálás elısegíti a bizalom kialakulását, 

• megkülönböztetendı a gyógyhatás és a közérzetjavítás, emlékeztetve arra, hogy a 
vizsgálattal érintett készülékekkel nyújtott kezeléseknek nincs mellékhatásuk, a 
legrosszabb eset az, ha nem hat az adott személyre. Megkülönböztethetı a kezelés és a 
gyógyítás kategóriája is, s emlékeztetnek arra, hogy tájékoztatásaikban közlésre került, 
hogy nem helyettesíti az adott módszer a gyógyszert, gyógykezelést, gyógyászati 
eljárást, csak a közérzetre hat ki, 

• az EEKH-t kétszer is megkeresték a felhasználási útmutató véleményezése céljából, 
azonban egyik alkalommal sem kaptak erre vonatkozóan választ. Ez egyben azt 
mutatja, hogy a tılük elvárható gondossággal jártak el az adott üggyel 
összefüggésben. 

 
18. Az eljárás alá vontak több iratot csatoltak annak alátámasztására, hogy nem követtek el 
jogsértést: 

• az „A meridiánok pulzáló mágneses-tér kezelésének hatására mért aktivitás-változások 
az akut és szubakut gyulladásos folyamatokat jelzı laboratóriumi paraméterekben, 
valamint a meridiánok mőködésében az emberi szervezetben” vizsgálat összefoglalója, 
illetve az ezzel kapcsolatos mérések anyagai, 

• 20 darab 2005. évi esettanulmány, 
• az „A biorezonancia hatása kísérletes daganat modellekben” címő, a Hippocampus 

Intézet és az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Kísérleti Patológiai és 
Sugárbiológiai Intézete által végzett vizsgálatot bemutató anyag, 

• kutatási eredmények, publikációs jegyzéke az érintett módszer tekintetében, 
• valamely BioLabor-ban tevékenykedı, a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó 

személyek nyilatkozatai, 
• ügyfelek nyilatkozatai, közöttük a Magyar Vízilabda Szövetség keretorvosa, a Magyar 

Olimpiai Bizottság orvosa, a Nıi Kézilabda Válogatott orvosa, s egyes sportolók által 
tett nyilatkozatok, 

• nyilvántartás a szolgáltatás megkezdését megelızı, saját tapasztalat megszerzését 
segítı, díjmentes kipróbálást szolgáló ún. E-kupon regisztrációk vonatkozásában. 

 
19. Az eljárás alá vontak elıadták, azon esetre, ha a Versenytanács a jogsértés megállapítását 
megalapozottnak tartaná, készek kötelezettséget vállalni az alábbiak szerint: az eljárás alá 
vontak összehangoltan vállalják, hogy 

• reklámtevékenységüket, illetve tájékoztató anyagaikat a vonatkozó jogszabályok és a 
Versenytanács rendelkezéseinek megfelelıen a lehetı legrövidebb határidın belül 
módosítják, 

• a Versenytanács megállapításainak megfelelıen ugyanazon fórumokon, ahol a 
Versenytanács megítélése szerint valótlan tartalmú közlés jelent meg, helyreigazítást 
eszközölnek, 
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az egyes termékek tájékoztatójában a Versenytanács által javasolt módosításokat eszközlik és 
új tájékoztatókat bocsátanak ki. Mindazonáltal bármi is legyen az eljárás vége, készek minden 
tájékoztatást a Versenytanács döntésének tükrében módosítani. 
 
 

VI. 
Jogi háttér 

 
 
20. A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének elsı mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a 
fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében a 
fogyasztók megtévesztésének minısül, 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 árujelzıvel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól 
bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. 
 
A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetıleg 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 ütközı 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 megelızı 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 jogsértı állapot 
idıtartamára, a jogsértéssel elért elınyre, a jogsértı felek piaci helyzetére, a magatartás 
felróhatóságára, az eljárást segítı együttmőködı magatartására, a törvénybe ütközı 
magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát 
különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének 
köre, kiterjedtsége alapozhatja meg. 
 
 

VII. 
A Versenytanács döntése 

 
 
21. A fogyasztók felé irányuló tájékoztatásokkal kapcsolatban általánosan érvényesülı 
követelmény, hogy azok pontosak és valóságosak legyenek, ne adjanak irreális képet az adott 
termékrıl (áruról, szolgáltatásról). Különösen fontos ez az emberi egészségre való (az ígéret 
szerint: kedvezı) hatással ténylegesen vagy a fogyasztókat célzó tájékoztatásokban 
megjelenıen bíró termékek esetén. 
 
22. Az eljárás alá vontak által a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékek 
kapcsán közzétett, a határozat Mellékletében ismertetett tájékoztatások általánosan 
érvényesülı üzenete az volt, hogy a készülékek betegséget kezelı, betegség tüneteit enyhítı 
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hatással bírnak. Ezt mutatják az alábbi, egyes tájékoztatásokból a teljesség igénye nélkül vett, 
példaként vett idézetek: 

• Felhasználói kézikönyv (Melléklet 1. pont) 
- a kézikönyvben konkrét betegségek kezelésére vonatkozó alkalmazások leírása 

található (szervi kezelés idegrendszeri reflexkapcsolat alapján, krónikus ízületi 
bántalmak, perifériás idegrendszeri zavarok, allergia kezelése stb.), 

• Hippocampus-BRT Kft. honlapja (Melléklet 2. pont) 
- új otthoni gyógyászati készüléksorozat bevezetése,  
- a Biorezonancia Terápiát egyaránt lehet alkalmazni a beteg kizárólagos 

kezelésére, vagy akár más orvosi gyógymódok módszereivel kombinálva. Mint 
közvetlen kezelési mód a BRT-t alkalmazni lehet egészségügyi problémák 
megelızésére, 

- otthoni kezelésre és megelızésre terveztük ıket, 
- a készülék 32 programot használ, amelyek lefedik a fájdalmakat és 

betegségeket, amelyekre egy családnak egy teljes megelızési és kiegészítı 
kezelés során szüksége lehet. Néhány a számos célzott terület közül: kisebb 
fül- és szemproblémák, korral kapcsolatos hallási és látási romlások, 
csontritkulás, emésztési problémák stb., 

• Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (Melléklet 3. pont) 
- gyermekgyógyászati alkalmazás, 
- BRT-vel mellékhatások nélkül támogatható a nyirokrendszer és az 

immunsejtek munkája, kezelhetık különbözı hormonális és enzimzavarok, 
- a BRT gyorsabb és optimálisabb hegesedést tesz lehetıvé, ezzel elkerülve a 

késıbbi negatív következményeket. … alkalmazásával jelentısen lerövidíthetı 
a felépülés idıtartama, 

- segít életünk minıségének javításában, egészségügyi problémáink napi szintő 
kezelésében. Ezek közül a leggyakoribbak: oldja a stresszt (tárgyalások, 
vizsgák stb.), segíti az emésztést, helyreállítja sérüléseinket, erısíti 
csontjainkat, 

• Természetgyógyász címő magazinban megjelent PR cikksorozat (Melléklet 4. pont) 
- rendkívül hatásosnak bizonyult szinte minden betegség kezelésében, 
- krónikus esetben, amikor a betegség régóta stagnáló állapotban van (amikor 

gyógyulás helyett kompenzációra törekszik a szervezet) az elsırendő feladat a 
zavar tudatosítása a szervezet számára, 

• Eni-Med Kft. honlapja (Melléklet 5. pont) 
- napjaink új biofizikai gyógyászati eljárása a biorezonancia terápia, 
- az Eni-Med Kft az orvoslás ilyen céljaira fejlesztett csúcsminıségő termékeket 

forgalmaz, illetve végez velük terápiás kezeléseket, 
- a technológiának a legnépszerőbb alkalmazási területei: gyulladásos 

folyamatok csökkentése (bélbetegségek, mint pl. a colitis ulcerosa), emésztési 
rendellenességek kezelése, csontritkulás megelızése stb., 

- a LENYO™ Lux készülékek komplex otthoni kezeléseket tesznek lehetıvé a 
különbözı mindennapi problémák esetében éppúgy, mint adott betegségek 
rendszeres megelızı vagy terápiás kezelésében, 

- a Mobil Cell-Com … egyedülállóságának lényege a speciálisan személyre 
szabott gyógykezelés, 

• Hippocampus Intézet – Professzionális biorezonanciás készülékek címő szórólap 
(Melléklet 6. pont) 

- új utak a wellnessben és a megelızı gyógymódokban, 
- a probléma gyökerét képes kezelni, nem csak a tüneteket, 
- leggyakoribb alkalmazások: a csontritkulás megelızése és kezelése, emésztési 

rendellenességek, 
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• Töltıdj fel! – BioXline Fractal címő szórólap (Melléklet 7. pont) 
- immunerısítés, hormonális egyensúly, általános regeneráció, méregtelenítés, 

izületek gyógyulása, hátfájás és általános fájdalom kezelés stb., 
• Bio info természetes életmódmagazin 2008. júniusi számaiban megjelent tájékoztatás 

(Melléklet 8. pont) 
- a BioXline TM Fractal programjait eredményesen használhatjuk a jellemzı 

népbetegségek esetén, hétköznapi egészségügyi problémák, sérülések, szervi 
problémák, pszichés zavarok, krónikus betegségek, gyulladásos állapotok, 
életmódbetegségek, gyermekbetegségek esetén egyaránt, 

• BioLabor egységesített rendszer ismertetı (Melléklet 9. pont) 
- gyógyszermentes kezelések, 
- ismerje meg a XXI. századi, modern gyógyszermentes kezeléseket, 
- aranyér, allergia, kedélyzavar, reflux, ízület, migrén, prosztata gyulladás, 

gyomorfekély, frontérzékenység, reuma, depresszió, bélmőködés, potencia 
zavar, vérnyomás, 

- egy teljes kúra díja pl. reflux 20.000 Ft, gyomorfekély 25.000 Ft, prosztata 
gyulladás 20.000 Ft, 

• Hippocampus Intézet Észak-Dunántúli Képviseletének honlapja (Melléklet 10. pont) 
- valójában a gyermeknemzésre való elıkészítéstıl (pl. méregtelenítés) a 

gerontológiáig mindenhol alkalmazható a BRT, kiegészítı vagy önálló 
diagnosztikai/terápiás módszerként, 

- szülészet-nıgyógyászat: méregtelenítés, hormonális díszfunkciók kezelése 
(menstruáció elıtti és közbeni görcsök és ciklusszabálytalanságok is), 
terhesség alatti keringési zavarok kezelése, szülés lefolyásának 
megkönnyítése/meggyorsítása (átlagosan 40%-ára rövidül a vajúdás ideje), 
szülés utáni sebkezelés, csecsemıkori enzimatikus problémák kezelése, 
allergiaterápia, gombás megbetegedések kezelése, terméketlenség, klimaxos 
panaszok stb. kezelése, 

- gyermekgyógyászat: nyirokrendszer munkájának támogatása, 
immunsejtekaktivitásának fokozása, célzott méregtelenítés, allergiaterápia, 
célzott neurológiai kezelések (hyperkinetikus szindróma is), hormonális és 
enzimatikus díszfunkciók kezelése, sérülések kezelése (baleseti ill. 
sportsérülések), hegterápia, bırgyógyászati alkalmazás, oltások esetleges 
mellékhatásainak kezelése stb., 

- mozgásszervi panaszok: reumatológiai alkalmazás (nemcsak a szimptómák 
lokális kezelésére korlátozódik, hanem a szisztémás megbetegedés 
anyagcserén belüli szervi, bioinformatikai és öröklött tényezıit térképezi fel, 
ill. kezeli), ortopédiai kezelések (tartáskorrekciónál és ízületi 
funkciócsökkenések rehabilitációjánál is, külön programok a sebészeti 
beavatkozások utáni rehabilitációnál), komoly eredmények a funkcionális 
rehabilitációban, így az életminıség javításában, 

- néhány példa kezelésekre: allergia, anyagcsere általános korrekciója (fehérje, 
inzulin-glukanon, szénhidrát, zsír), aranyér stb., 

• BioLabor Mőködési szabályzat (Melléklet 11. pont) 
- kialakított brandjeink lehetıvé teszik, hogy profilnak megfelelıen kiegészítı 

szolgáltatásként, vagy önállóan modern gyógyszermentes módszerekkel 
szolgáltassanak igényeik szerint. 

 
Egyes tájékoztatásokban a készülékek azon tulajdonsága is megjelent, hogy azok alkalmasak 
a diagnosztizálásra (lásd a Melléklet 4. pontjában ismertetett cikksorozat 4. részét és a 
Melléklet 5. pontjában ismertetett honlapot). 
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A tájékoztatások középpontba állított fıüzenetén nem módosítottak az olyan, nem hangsúlyos 
közlések sem, amely szerint a készülékek nem orvosi berendezések, hanem a szervezet 
komfortérzetét elısegítı, a gyógykezeléseket kiegészítı eszközök, illetıleg a készülékek az 
orvosi ellátást és konzultációt nem helyettesítik.  
 
23. A fogyasztókhoz eljuttatott információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának 
kell igazolnia [ez következik a gazdasági reklámtevékenységrıl szóló 1997. évi LVIII. 
törvény (a továbbiakban: Grtv.) 17.§-ának (3) bekezdésébıl is]. A jelen esetben az eljárás alá 
vontak nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek, nem bizonyították, hogy a 
versenyfelügyeleti eljárásban érintett termékek a tájékoztatásokban szereplı tulajdonságokkal 
bírnak, azok használata révén elérhetık az ígért hatások. 
 
A közzétett tájékoztatások azzal sincsenek összhangban, hogy a Hippocampus-BRT Kft. az 
EEKH kérdıívén kifejezetten nemleges válaszokat adott azon kérdésekre, hogy a Mobil Cell-
Com készülék alkalmazásának elsıdleges rendeltetésszerő célja betegség megelızése, 
diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése stb. lenne (Vj-58/2008/11b). A 
tájékoztatások összhatása ennek ellenkezıjét mutatja nemcsak a Mobil Cell-Com, hanem a 
Lenyo és a BioXline Fractal készülékek vonatkozásában is. 
 
24. Az Eni-Med Kft. által 2003-ban megkeresett Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet 
világos iránymutatást adott az eljárás alá vontak számára: a vállalkozásnak el kell döntenie, 
hogy az adott készüléket wellness vagy orvostechnikai eszközként kívánja-e forgalmazni. Ez 
utóbbi esetén le kell folytatni a jogszabályban meghatározott eljárást, míg a wellness célra 
forgalmazott terméknél erre nincs szükség, ahhoz a CE jelölést kell megszerezni az egyes 
villamossági termékek biztonsági követelményeirıl és az azoknak való megfelelıség 
értékelésérıl szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelıen. A Versenytanács 
aláhúzza, a vállalkozás választása a készülékrıl adott tájékoztatások vonatkozásában 
meghatározó jelentıséggel bír. Alapvetıen meghatározza a vele kapcsolatban kifejtett 
tájékoztatás korlátait, illetve az azokban tett állítások versenyjogi megítélését az, hogy egy 
termék milyen kategóriába soroltan hozható forgalomba. Egy orvostechnikai eszköznek nem 
minısülı termék esetén a vállalkozás (a szükséges hatósági eljárások, adott esetben 
engedélyek nélkül, illetıleg az állítások valóságnak való megfelelésének 
bizonyítatlanságakor) olyan tájékoztatással nem értékesítheti áruját, hogy annak betegséget 
diagnosztizáló és kezelı, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonít. 
 
A jelen esetben az eljárás alá vontak átlépték a tájékoztatási korlátokat. A vizsgálattal érintett 
készülékek kapcsán az a döntés született, hogy nem orvostechnikai, hanem wellness célra 
szolgáló eszközként kerülnek értékesítésre, ugyanakkor a tájékoztatásokat (tudományos 
bizonyítékok nélkül) oly módon töltötték meg tartalommal, mintha az adott készülékek 
betegséget diagnosztizáló és kezelı, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatással 
bírnának, meghaladva a wellness eszközöknek tulajdonítható hatások körét. 
 
A versenyfelügyeleti eljárás során a Gazdasági Versenyhivatalnak a tényállás tisztázása 
körében nem az a feladata, hogy a különbözı hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat 
megismételve vagy azok helyett szakértıi bizonyítást folytasson le az áru emberi egészségre 
gyakorolt hatását mint a termék lényeges tulajdonságát illetıen. A Gazdasági Versenyhivatal 
feladata az, hogy a Tpvt. 9.§-ának figyelembe vételével elemezze, a fogyasztóknak szóló 
tájékoztatásokban megfogalmazott állítások gyógyhatásra (betegséget megelızı, kezelı, a 
betegség tüneteit enyhítı hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a tájékoztatások ilyen hatást 
fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, amennyiben az állítások valóságnak való 
megfelelését a vállalkozás hatósági engedéllyel vagy más módon, a tudományos 
alátámasztottsággal támasztott követelményeknek megfelelıen, tudományos ismeretekkel 
nem bizonyítja. 
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Kiemelendı továbbá, hogy az eljárás alá vontak által hivatkozott, a természetgyógyászati 
tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseirıl szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 4.§-ának 
(3) bekezdése kifejezetten rögzíti a természetgyógyászati tevékenység kapcsán, hogy a 
mőszerek, eszközök alkalmazását is igénylı tevékenység végzése során kizárólag az Országos 
Kórház- és Orvostechnikai Intézet érvényes engedélyével rendelkezı eszközök használhatók. 
Ilyen engedéllyel a jelen eljárásban érintett készülékek nem rendelkeznek. 
 
Megjegyzi továbbá a Versenytanács, félremagyarázás az eljárás alá vontak azon állítása, hogy 
az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet nem igényelte a készülék külön vizsgálatát. 
Az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet arról adott tájékoztatást, hogy az adott 
készülék milyen módon hozható forgalomba, a döntést az eljárás alá vontakra bízva, jelezve 
ugyanakkor, hogy a döntés függvényében milyen eljárási szabályokat kell követni. Az 
Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet egyébként sem minısítette az eljárás alá 
vontaknak az adott készülékrıl közzétett tájékoztatásait, amelyek megítélése a jelen eljárás 
tárgya. 
 
25. A tudományos ismeret a természet objektív összefüggéseirıl szerzett, a tudományággal 
hivatásszerően foglalkozó, abban szaktekintélynek számító személyek által a tudomány 
követelményeinek megfelelı módon igazolt tapasztalatok, általánosítások, fogalmak 
összessége. Nem tekinthetık tudományos ismeretnek a pozitív terméktapasztalatok, a 
betegektıl és kezelıorvosaiktól származó vélemények. Ahhoz, hogy egy adott termék 
betegségeket megelızı, kezelı, gyógyító hatását valóban tudományos ismeretek támasszák 
alá, ennél mélyrehatóbb vizsgálatokra van szükség. Alapos, a termék minden szervezetre 
gyakorolt hatására és mellékhatására kiterjedı kísérletsorozatot kell végezni. Ezt követıen az 
eredményeket az orvostudomány képviselıinek kell elemezni, és arról ekként megalapozottan 
szakvéleményt adni. E minimális feltételek mellett lehet csupán egy adott termékrıl - 
tudományos ismeretekre alapítottan - gyógyhatást állítani (vö. Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf. 
27.185/2007/6., Vj-3/2004.). 
 
Az eljárás alá vontak által a készülékekre vonatkozó állítások igazolására hivatkozott, illetve a 
Versenytanács elıtt az iratokból (BioLabor egységesített rendszer ismertetı, Vj-58/2008/11d.) 
ismert nyilatkozatok, egyéb dokumentumok 

• egyrészt elégtelenek a megfogalmazott állítások valóságnak való megfelelésének 
tudományos bizonyításához, azok nem tesznek eleget a fenti követelményeknek [így 
pl. kétséges, hogy az erejük teljében lévı sportolók általi szubjektív értékelések 
megalapozhatnak-e általános, minden végfogyasztó vonatkozó, a betegségek széles 
körét felölelı állításokat, illetıleg az sem ismert, hogy a Melléklet 3. pontjában 
ismertetett tájékoztató füzet mire alapozta a gyermekgyógyászati alkalmazásra történı 
ajánlást (ezzel kapcsolatban lásd még a Melléklet 9. pontjában szereplı ismertetı 10. 
oldalán szereplı 19. pontot, amely szintén gyermekbetegségek gyógyításáról beszél, 
illetıleg a Melléklet 10. pontjában ismertetett honlapot, amely külön kitér a 
gyermekgyógyászat kérdésére, valamint lásd azon közléseket, amelyek szerint a 
kezelések 10 éves életkor alatt díjmentesek, pl. a Melléklet 11. pontjában ismertetett 
BioLabor mőködési szabályzat 26. oldala)], 

• másrészt nem fedik le a termékeknek a vizsgált tájékoztatásokban tulajdonított 
hatásokat (pl. nem ismert, a közölt iratokból miként lehet olyan következtetést 
levonni, amely szerint az adott készülék alkalmas fogamzási és szexuális zavar 
kezelésére). 

 
A Versenytanács az eljárás alá vontak által becsatolt egyes iratokkal kapcsolatban az 
alábbiakat emeli ki: 



13. o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

• „A meridiánok pulzáló mágneses-tér kezelésének hatására mért aktivitás-változások az 
akut és szubakut gyulladásos folyamatokat jelzı laboratóriumi paraméterekben, 
valamint a meridiánok mőködésében az emberi szervezetben” vizsgálat összefoglalója 

- az Eni-Med Kft. szaktanácsadója és a BioLabor-t is mőködtetı 
humánkineziológos által készített, a Hippocampus-BRT Kft. és az Eni-Med 
Kft. többségi tulajdonosa által jóváhagyott protokoll alapján 2008 nyarán 
lefolytatott vizsgált célja a pulzáló mágneses tér hatásainak tudományos 
vizsgálata volt a gyulladásos ízületi megbetegedések kezelésében, miközben a 
jelen eljárásban vizsgált állítások nem szorítkoznak a gyulladásos ízületi 
megbetegedésekre, 

- a vizsgálatban 44 fı, 5 férfi és 39 nı vett részt, amely kétségessé teszi, hogy 
mennyire reprezentatív vizsgáltnak lenne tekinthetı, 

- a vizsgálati anyag maga is rögzíti, hogy a vizsgálati eredményekben a 
keresztmetszeti vizsgálatok adatai elsısorban esettanulmányokként foghatók 
fel és értelmezhetık, hiszen a vizsgált populáció alapbetegségeinek 
tekintetében nem volt teljesen homogénnek tekinthetı, 

- a vizsgálat kapcsán becsatolt kérdıívek nem alkalmasak a vizsgált állítások 
teljes körő kigazolására, 

- még elfogadhatóság esetén is elkésett lenne a vizsgálat, mivel a megfelelı 
szakmai gondossággal eljáró vállalkozásnak már a tájékoztatás közzétételekor 
rendelkeznie kell az azt alátámasztó bizonyítékokkal, 

• „A biorezonancia hatása kísérletes daganat modellekben” címő, a Hippocampus 
Intézet és az Ukrajnai Nemzeti Tudományos Akadémia Kísérleti Patológiai és 
Sugárbiológiai Intézete által végzett vizsgálatot bemutató anyag 

- kísérletes állati tumor modellekben vizsgálták a biorezonancia terápia hatását, 
azaz a vizsgálatot nem embereken végezték, 

- maga az anyag is rögzíti, hogy a biorezonancia terápia hatásmechanizmusa 
még nem ismert, s további kísérletekre van szükség ahhoz, hogy a 
biorezonancia terápia kezelés daganatterápiában való alkalmazhatóságát meg 
lehessen ismerni, 

• kutatási eredmények, publikációk jegyzéke az érintett módszer tekintetében 
- önmagában ez a publikációkat felsoroló, azok tartalmát nem ismertetı jegyzék 

alkalmatlan a vizsgált állítások alátámasztására, 
- a Versenytanács kísérletet tett a jegyzéken felsorolt publikációk 

megismerésére, amely azonban nem vezetett sikerre, 
• valamely BioLabor-ban tevékenykedı, a fogyasztóknak szolgáltatást nyújtó 

személyek, kórházi osztályok stb. nyilatkozatai 
- ezek a nyilatkozatok nem alkalmasak a vizsgált állítások (az elızıekben 

kifejtettek szerinti) tudományos alátámasztására, 
- amint azt pl. a Fıvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza II. 

Belgyógyászati Rehabilitációs Osztályának munkatársa által tett nyilatkozat 
tartalmazza, „jelenlegi dokumentumunkban csak a betegek szubjektív 
tapasztalatai alapján beszélhetünk a készülék elınyös hatásáról”, de dr. O. Zs. 
egyetemi tanársegéd is csak a betegek szubjektív tapasztalatairól számolt be, 

• fogyasztói nyilatkozatok 
- nem alkalmasak a vizsgált állítások tudományos alátámasztására, 
- a nyilatkozatokból legfeljebb az lenne megismerhetı, milyen szubjektív 

tapasztalatokról számoltak be a fogyasztók, azonban ez nem adna választ arra, 
hogy ténylegesen milyen hatással bírnak a készülékek, 

- a fogyasztói tapasztalatoknak legfeljebb a fogyasztók közérzetének változása 
kapcsán lenne relevanciája, a jelen esetben ugyanakkor a kifogásolt állítások 
nem egyszerően közérzetjavító hatást tulajdonítottak a termékeknek, 
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• nyilvántartás a szolgáltatás megkezdését megelızı, saját tapasztalat megszerzését 
segítı, díjmentes kipróbálást szolgáló ún. E-kupon regisztrációk vonatkozásában 

- a díjmentes kipróbálás lehetıségének intézménye a jogsértést nem szünteti 
meg, 

- nem mellızhetı körülmény, hogy a fogyasztók számára jellemzıen több 
kezelés ajánlott. 

 
Mindeközben ismert az EEKH azon álláspontja, hogy a Mobil Cell-Com készülékkel végzett 
kezelések reklámban felsorolt hatásai nem bizonyíthatóak (Vj-58/2008/11a). 
 
26. Az eljárás alá vontak elıadták, a felhasználói kör túlnyomórészt orvosokra és 
természetgyógyászokra szőkíthetı, akik tekintetében a fogyasztók megtévesztése objektíve 
nem lehetséges, hiszen ezen fogyasztók abszolút ismerıi és szakértıi a készülék 
alkalmazásának és hatásmechanizmusának. 
 
A jelen esetben két fogyasztói kör különböztetendı meg: 

• a készüléket azon célból megvásárló fogyasztók köre, akik azzal ellenérték ellenében 
más személy, a végfogyasztók részére kívánnak szolgáltatást nyújtani (pl. valamely 
BioLabor-ban), 

• a készüléket ténylegesen alkalmazó fogyasztók, azaz a végfogyasztók köre. 
 
A készülékkel a végfogyasztóknak szolgáltatást nyújtó fogyasztók vonatkozásában a 
Versenytanács kiemeli, 

• nem állítható általánosan az, hogy a (jelen esetben pontosabban meg nem határozott, 
illetve azok mélysége vonatkozásában az eljárás alá vontak által nem bizonyított) 
szakmai ismeretekkel rendelkezı személyek, így akár az orvosokat megcélzó 
reklámok minden esetben alkalmatlanok ezen személyek megtévesztésére. Amint azt 
egy orvosok felé irányuló gyógyszerreklámokkal kapcsolatos ügyben a Fıvárosi 
Ítélıtábla megállapította, a gyógyszerreklámok önmagukban alkalmasak a 
professzionális fogyasztói döntések befolyásolására. Ezt az is alátámasztotta, hogy a 
gyártók nyilvánvalóan ez okból fordítanak jelentıs összegeket termékeik 
ismertetésére, reklámozására (Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.616/2006/7., Vj-86/2004.). 
Megállapítható tehát, hogy ez ésszerően, körültekintıen eljáró professzionális 
fogyasztók (így akár az orvosok) esetében is megvalósulhat a megtévesztés, 

• a jelen esetben az eljárás alá vontak magatartása, a tudományosan nem igazolt állítás 
alkalmazása az orvosok és természetgyógyászok megtévesztésére is alkalmas volt, 

• az eljárás alá vontak semmilyen módon nem igazolták, hogy a készülékek megvásárlói 
közül kik minısülnek orvosnak, illetve természetgyógyásznak. 

 
A végfogyasztók vonatkozásában a Versenytanács aláhúzza, 

• maguk az eljárás alá vontak is a természetes személy, szakmai ismeretekkel nem 
rendelkezı fogyasztókat tekintik a tájékoztatásokkal elsıdlegesen elérendı 
fogyasztóknak, hiszen a fogyasztói elégedettség és bizalom kapcsán ezekrıl a 
fogyasztókról tettek említést, ezek nyilatkozatait csatolták be, 

• a vizsgált tájékoztatások közül több közvetlenül elérhetı volt a végfogyasztók számára 
is (internetes honlapok, szórólapok, tájékoztató füzet, a nyomtatott sajtóban megjelent 
reklámok), 

• a BioXLine és a Lenyo Mobil készülékeket otthoni, illetve mindennapos személyi 
használtra ajánlották (lásd a Melléklet 2 pontjában ismertetett honlapnak a 
„készülékek” menüpontját, a Melléklet 3. pontjában szereplı tájékoztató füzetet, a 
Melléklet 5. pontjában jelzett honlap „terápia” menüpontját, a Melléklet 7. pontjában 
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ismertetett szórólapot, a Melléklet 8. pontjában hivatkozott Bio info magazin 29. 
oldalát), 

• a gyógyhatású, az emberi szervezetre, egészségre ható termékeket keresı vásárlók a 
fogyasztók speciális csoportját jelentik, akik a gyógyulás vagy gyógyító hatás 
reményében lényegesen érzékenyebben reagálnak az ezt ígérı 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 gyızıdhetnek meg. Ezt a 
bizonytalanságot hivatott mérsékelni a termékek feletti hatósági kontroll. 

 
A két fogyasztói kör között az eljárás alá vontak által nyújtott tájékoztatások (is) szoros 
kapcsolatot teremtenek, hiszen a végfogyasztóknak nyújtott tájékoztatások alapját az eljárás 
alá vontak tájékoztatásai (így a felhasználói kézikönyv is) jelentik. A végfogyasztóknak a 
készülékek igénybevételével kapcsolatos döntéseinek befolyásolása pedig nyilvánvalóan az 
eljárás alá vontak érdekét szolgálta. 
 
27. Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács megállapította, az eljárás alá vontak a 
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak, amikor a 2006., a 2007. és a 
2008. években a Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget 
diagnosztizáló és kezelı, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítottak. Az 
eljárás alá vontak magatartásukkal megsértették a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a) pontját. 
 
A Versenytanács a jogsértést azon idıszakra (2006-2008) vonatkozóan látta 
megállapíthatónak, amelyre vonatkozóan egyértelmően ismert a jogsértı tájékoztatások 
alkalmazása. A Versenytanács az eljárás alá vontak magatartását a Tpvt. 73.§-ának 
megfelelıen megküldött elızetes álláspont elkészítéséig vizsgálta. 
 
28. A Versenytanács kizárólag a vizsgálat által meghatározott körben, a Mobil Cell-Com, a 
Lenyo és a BioXline készülékek népszerősítésére szolgáló kommunikációk vonatkozásában 
vizsgálhatta az eljárás alá vontak magatartását, így nem értékelhette a nem kifejezetten ezen 
termékekre (is) vonatkozó tájékoztatásokat. Ennek megfelelıen a Versenytanács a jelen 
eljárásban nem hozhatott döntést például azon tájékoztatások vonatkozásában, amelyek a 
BioLabor-ok nyújtotta szolgáltatásokkal kapcsolatosak, illetve a BioLabor rendszer vagy 
valamely eljárás alá vont piacvezetı voltával összefüggésben fogalmaztak meg állításokat. 
Ezen tájékoztatások vizsgálata egy másik eljárás keretében történhet meg. 
 
29. A Versenytanács észlelte, hogy a vizsgált tájékoztatások a fentiekben kifejtetteken 
túlmenıen más vonatkozásban is kifogásolhatók: 

• a BioLabor egységesített rendszer ismertetı (Melléklet 9. pont) több esetben 
hivatkozik arra, hogy jelentıs referenciák (kórházak, magyar olimpiai team, klinikák), 
orvosi szakvélemények állnak rendelkezésre, több irat ismertetésre is került, illetıleg a 
Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (Melléklet 3. pont) klinikai 
tapasztalatokról beszélt. Ez a magatartás alkalmas volt a termék iránti bizalom 
megteremtésére, erısítésére, illetıleg a készülék hatásai tudományos bizonyítottsága 
látszatának a keltésére. Ugyanakkor amint azt már az elızıekben aláhúzta a 
Versenytanács, nem tekinthetık tudományos ismeretnek a pozitív 
terméktapasztalatok, a kezelıorvosoktól származó vélemények, valamely termék 
hatásának tudományos ismeretekkel történı alátámasztásához ennél mélyrehatóbb 
vizsgálatokra van szükség (alapos, a termék minden szervezetre gyakorolt hatására és 
mellékhatására kiterjedı kísérletsorozatot kell végezni, az eredmények elemzése az 
orvostudomány képviselıi által, részükrıl szakvélemény adása), 
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• a tájékoztatások piacelsıségi állításokat is megfogalmazta [pl. BioLabor egységesített 
rendszer ismertetı (Melléklet 9. pont): legmodernebb eszköz]. Az eljárás alá vontak 
olyan összehasonlítást tartalmazó állítást tettek, amely nem egy konkrét, hanem 
valamennyi versenyzı termékkel szemben fogalmazódtak meg. Ez ugyanakkor azzal a 
következménnyel is jár, hogy az eljárás alá vontaknak valamennyi versenyzı 
termékkel szemben bizonyítania kell, hogy az állítás megfelel a valóságnak, hiszen a 
piacelsıségi, felsıfokú jelzıt alkalmazó kijelentést (pl. legmodernebb eszköz) 
tartalmazó reklámok esetében is irányadó, hogy a fogyasztókhoz eljuttatott 
információk valóságtartalmát minden esetben a közreadójának kell ellenırizhetı 
módon igazolnia. 

 
A Versenytanács ugyanakkor nem tartotta szükségesnek ezen állítások külön történı 
értékelését, mivel úgy ítélte meg, ezek is megszőnnek azáltal, hogy megtiltja a Mobil Cell-
Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és kezelı, 
betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonító magatartások tanúsítását. 
 
30. Az eljárás alá vontak a versenyfelügyeleti eljárás során kétszer is akként nyilatkoztak, 
hogy a tájékoztatások tartalmát közösen alakították ki (Vj-58/2008/6., Vj-58/2008/10.), így 
mindhárom eljárás alá vont felelıssége megállapítható volt valamennyi jogsértı 
tájékoztatással összefüggésben. 
 
31. A fogyasztók jogszerő tájékoztatása érdekében a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) 
bekezdésének f) pontja alapján a határozat kézhezvételétıl számított 15 nap elteltével 
megtiltotta a törvény rendelkezéseibe ütközı magatartás további folytatását. Ez azt jelenti, 
hogy ezt követıen az eljárás alá vontak nem tehetnek közzé olyan tájékoztatást, amelyben a 
Mobil Cell-Com, a Lenyo és a BioXline Fractal készülékeknek betegséget diagnosztizáló és 
kezelı, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatást tulajdonítanak. 
 
32. A Versenytanács ezen túlmenıen a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a 
megtévesztésre alkalmas tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét 
rendelte el, elıírva, az eljárás alá vontak számára, hogy a határozat kézhezvételétıl számított 
15 nap elteltével minden olyan általuk üzemeltetett vagy használt internetes honlap nyitó 
oldalán, amelyen bármilyen tájékoztatást tesznek közzé az eljárásban érintett termékekkel 
kapcsolatban, jól láthatóan, észrevételek hozzátétele nélkül, annak feltételét követı fél éven át 
ismertessék a Versenytanács határozatának rendelkezı részét. Ennek megfelelıen a határozat 
rendelkezı része a fentieknek megfelelıen szerepeltetendı különösen a www.hippocampus-
brt.com, a www.eni-med.hu, a www.biolabor.hu, a www.biolabor.org, a 
www.gyogyszermentes.hu és a www.gyogyszermentesen.hu internetes oldalakon. 
 
33. A Versenytanács bírságot szabott ki az eljárás alá vontakkal szemben a Tpvt. 78.§-ának 
(1) bekezdése alapján, a bírság összegét a Tpvt. 78.§-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint 
meghatározva. 
 
A bírság összegének meghatározása során a Versenytanács nem tudott kiindulni a jogsértı 
magatartás tanúsításával összefüggésben felmerült költségek (a reklámköltségek) összegébıl, 
mivel ez az internetes tájékoztatások esetén nem adott volna valós képet a jogsértés súlyáról.  
 
A Versenytanács a bírság összegének megállapítása során mindhárom eljárás alá vont 
esetében súlyosító körülményként értékelte, hogy 

• a jogsértés több éven keresztül valósult meg, 
• a jogsértés a fogyasztók széles körét érhette el, 
• a súlyos jogsértés sérülékeny fogyasztói kört is érintett, 
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• a vizsgált tájékoztatások középpontjában a jogsértı közlések álltak. 
 
A Versenytanács enyhítı körülményként vette figyelembe 

• a végfogyasztók számára biztosított díjmentes kipróbálás lehetıségét, 
• az eljárás alá vontak kifejezték azon szándékukat (a megvalósítás egyes részleteit is 

ismertetve), hogy tájékoztatási gyakorlatukat a Versenytanács döntésének megfelelıen 
módosítják. 

 
A fenti szempontok alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, a rendelkezı részben 
meghatározott bírság alkalmas arra, hogy az eljárás alá vontakat visszatartsa újabb jogsértések 
elkövetésétıl. 
 
34. A bírságot a határozat kézhezvételétıl számított harminc napon belül kell megfizetni, 
függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elı. 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 határidıre eleget 
nem tevı késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (3) bekezdés szerint a késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában 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 visszatérítendı 
összeg után a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelı kamatot is 
meg kell téríteni. 
 
A bírságnak a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú 
bírságbevételi számla javára történı befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendı 

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

 
 

VIII. 
Egyebek 

 
 
35. 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. 
 
36. Az eljárás alá vontak elıadták, a Tpvt. 75.§-a szerint készek kötelezettségvállalást tenni 
(lásd a határozat 19. pontját).  
 
A Tpvt6. 75.§-ának (1) bekezdése értelmében ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti 
eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy 
magatartását meghatározott módon összhangba hozza a Tpvt. rendelkezéseivel és a közérdek 
hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel - az eljárás 
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egyidejő megszüntetésével - kötelezıvé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a 
végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná. 
 
A Versenytanács a jelen esetben, a több évig, sérülékeny fogyasztói kört is érintı módon 
megvalósult magatartás esetben nem látta alkalmazhatónak a Tpvt. 75.§-át. 
 
37. Az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv implementálására megszabott határidıt követıen 
került csak elfogadásra a 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett, a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Fttv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes 
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.), valamint ezen törvények 
elfogadásával együtt a Tpvt. módosítására. Az implementálásra megszabott határidıt 
megelızı idıszak vonatkozásában a Versenytanács megvizsgálta, hogy az irányelvben 
foglaltak alkalmazása kedvezıbb eredménnyel járna-e az eljárás alá vontak számára. A 
Versenytanács megállapította, az irányelv alkalmazása sem eredményezne kedvezıbb 
elbírálást az ügyben, különös tekintettel az irányelv I. számú mellékletének 17. pontjára, 
amelynek értelmében minden körülmények között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak 
minısül annak valótlan állítása, hogy a termék alkalmas betegségek, illetve az emberi 
szervezet mőködési zavarainak vagy rendellenességeinek gyógyítására. Megjegyzi a 
Versenytanács, ugyanezen következtetésre jutott volna az Fttv. és a Grtv. vonatkozásában is. 
 
38. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja. 
 
 
Budapest, 2008. szeptember 23. 
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Az eljárás alá vontak által közzétett tájékoztatások 
 
 
 
1. Felhasználói kézikönyv (Vj-58/2008/6/II/1.) 
 
A Felhasználói kézikönyv 2. oldala a Mobile Cell-Com tulajdonost szólítja meg, egyebek 
között az alábbiakat közölve: 

A Mobile Cell-Com elektro-biostimulációs biofeedback készülék új fejezetet nyitott az 
egészségmegırzés területén. A készülék segítségével a kezelést végzı személy a ma 
ismert legmélyebb oki (elektromágneses vezérlı) szinten tud beavatkozni a biológiai 
rendszerek irányításába, amely valóban személyre szabott kezelést tesz lehetıvé. 

48-49. oldalakon a konkrét betegségek kezelésére vonatkozó alkalmazások leírása található 
(szervi kezelés idegrendszeri reflexkapcsolat alapján, krónikus ízületi bántalmak, perifériás 
idegrendszeri zavarok, allergia kezelése, dohányzásról leszoktató kezelés).  
 
2. Hippocampus-BRT Kft. honlapja: www.hippocampus-brt.com (Vj-58/2008/17/3.) 
 
A honlapon jelenleg angol nyelvő információ érhetı el, illetve választani lehet a spanyol és 
olasz nyelvőt is. A http://www.hippocampus-brt.com/index1.html oldal alján azonban a 
„Change language” mezıben a Hungarian-t választva a www.eni-med.hu honlapra jutunk.  
Ismert a honlap 2008. április 14-i (a feltüntetett copyright adatok szerint legalább 2006-tól 
alkalmazott) magyar nyelvő tájékoztatása (www.hippocampus-brt.com/hu, Vj-58/2008/17.), 
amely már nem érhetı el: 

A Hippocampus Orvosi és Kutató Központ jó helyzetben van a non-invazív 
egészségvédelem elıre haladásában. A fejlesztı csapatunk a fiziológiás 
struktúrák és funkciók, speciális gyógyászati és wellness készülékek 
fejlesztésére és gyártására  koncentrál…. 
…a LENYO készülékek új otthoni gyógyászati készüléksorozat bevezetését… 

A  BRT felhasználása menüpont: 
A Biorezonancia Terápiát egyaránt lehet alkalmazni a beteg kizárólagos 
kezelésére, vagy akár más orvosi gyógymódok módszereivel kombinálva. Mint 
közvetlen kezelési mód a BRT-t alkalmazni lehet egészségügyi problémák 
megelızésére, a napi stressztıl való relaxálásra, és az élemtminıség javítására. 
A BRT hatékonyságát, hogy egészségügyi betegségeket javítson, jelentısen 
növeli ezeken a területeken az, hogy készülékeink felszerelése során 
integráltunk ısi orvosi módszereket is…. 

Készülékek menüpont: 
A Hippocampus-BRT Kft. jó helyzetben van a non-invazív gyógyítás 
területén… 
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Cell-Com készülékek 
Ezek a készülékek a páciens saját oszcillációjára használhatók, hogy ezzel 
terápiás jelet hozzon létre a gyógyítási eljárás folyamán. 
Lenyo készülékek 
Ezek a készülékek engedélyezik, hogy a páciensek Extrém Alacsony 
Intenzitású (EAI) Elektromágneses (EM) elıre beállított jelcsomagokat 
fogadjanak, amelyek specifikusak a biológiai ablakokra a napi terápiás 
stimulációhoz. 
BioXline készülékek 
Ezek a készülékek hasonló összetett programokat használnak, mint a Lenyo 
készülékek, de otthoni kezelésre és megelızésre terveztük ıket.  

Cell-Com Line menüpont: 
A Cell-Com vonal a beteg endogén rezgéseivel mőködik együtt, és ezáltal a 
lehetı leginkább személyre szabott kezelést nyújtja. … 

Lenyo Line menüpont: 
A legsőrőbben használt Lenyo Lux alkalmazások a komplementer medicinában 
a következık: 
� Csontritkulás 
� Csonttörés 
� Immunrendszer diszfunkció 
� Gyulladásos állapot 
� Sebek 
� Emésztési rendellenességek 
� Enzim elégtelenség 
� Toxikus szindrómák  
� Izom- és szervezeti degeneráció 
� Stressz, fizikai és mentális egyaránt 
� Sportsérülések… 

Biox Line Fractal menüpont: 
…Ez a készülék 32 programot használ, amelyek lefedik a fájdalmakat és 
betegségeket, amelyekre egy családnak egy teljes megelızési és kiegészítı 
kezelés során szüksége lehet. 
Néhány a számos célzott terület közül. 

• Kisebb fül- és szemproblémák 
• Korral kapcsolatos hallási és látási romlások 
• Csontritkulás 
• Emésztési problémák 
• Súlykezelés 
• Kisebb sérülések 
• Sebgyógyítás 
• Ízületi diszfunkciók 
• Hátfájás és általános fájdalom kezelése 
• Immunrendszer 
• Hormonális egyensúly 
• Érzelmi támogatás 
• Méregtelenítés 
• Nyirokrendszer karbantartása 
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3. Tájékoztató füzet – Biorezonanciás készülékek (Vj-58/2008/6/II/2/1.) 
 
A 18 oldalas A/5 mérető füzet bemutatja a biorezonancia terápiát (BRT), alkalmazási 
területeit a gyógyászatban. A füzet hangsúlyozza, hogy a BRT készülékek (Lenyo Mobil, 
Lenyo Lux, Bioxline Fractal, Lenyo Leo, Mobil Cell-Com, L.I.F.E. System, Bioprotector) 
nem orvosi berendezések, hanem a szervezet komfortérzetét elısegítı, a gyógykezeléseket 
kiegészítı eszközök. Ugyanakkor az egyes készülékek bemutatásakor azokat konkrét 
betegségek kezelésére is ajánlják a következıképpen: 
 

• Alkalmazási területek 
…A szülésre való biorezonanciás felkészítés, amely többek között a vajúdási 
idı jelentıs lerövidülését eredményezi, szintén gyorsan terjed. … Egy másik 
fontos BRT-s eredmény a funkcionális meddıség és a funkcionális 
impotencia hatásos kezelése. … A gyermekágyi depresszió is jól 
befolyásolható BRT-s módszerekkel.  
…gyermekgyógyászati alkalmazás… BRT-vel mellékhatások nélkül 
támogatható a nyirokrendszer és az immunsejtek munkája, kezelhetık 
különbözı hormonális és enzimzavarok.  
…sérülések … A BRT gyorsabb és optimálisabb hegesedést tesz lehetıvé, 
ezzel elkerülve a késıbbi negatív következményeket. … alkalmazásával 
jelentısen lerövidíthetı a felépülés idıtartama. 
A gerontológiában (öregedéstan) az eddig említetteken kívül azért is jól 
felhasznáható a BRT, mert a szövetspecifikus regenerációs lehetıségek 
mellett a szervezetben megrekedt salak- és méreganyagok célzott 
eltávolítását is elısegíti. Ezáltal jobb a szövetek tápanyagellátása és és 
reakcióképessége, ami mőködésbeli, így életminıségbeli (pozitív) 
változásokat eredményez. 
Biorezonanciás diagnosztikai módszerekkel a ma ismert legkorábbi 
stádiumában mindennemő kóros elváltozás kimutatható…  

• Lenyo Mobil 
Hordozható kivitelő, mindennapos személyi használatra kialakított készülék. 
Segít életünk minıségének javításában, egészségügyi problémáink napi 
szintő kezelésében. Ezek közül a leggyakoribbak: 
• Oldja a stresszt (tárgyalások, vizsgák stb.) 
• Segíti az emésztést (üzleti vacsorák …. 
• Helyreállítja sérüléseinket, erısíti csontjainkat (sportolás ….)… 

• Lenyo Lux 
Speciális igényeket is hatékonyan kielégítı biorenonanciás kezelıegység 
(öv, matrac, fotel) 
A Lenyo Lux készülékek hatása a teljes testfelületen érvényesül (matrac, 
fotel), a kezelés intenzitása szervezet aktuális terhelhetıségének megfelelıen 
szabályozható. 
Leggyakoribb felhasználási területei: 
• Csontritkulás megelızése 
• Csonttörés utáni rehabilitáció 
• Immunrendszer serkentése 
• Gyulladásos folyamatok csökkentése 
• Hegkezelés 
• Emésztési rendellenességek kezelése 
• Méregtelenítés 
• A fizikai és mentális stressz csökkentése  
• Szövetek és szervek regenerációjának segítése 
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• BioXline Fractal 
A leggyakrabban elıforduló problémák otthoni kezelése megoldható, mint 
pl. az emésztési rendellenességek, az arcüreggyulladások, látási problémák, 
az immun-, az ideg-, a nyirokrendszer stb. kezelése, de a sérülések, 
csonttörések gyógyulásának sebessége is jelentısen felgyorsítható, hogy csak 
néhányat emeljünk ki a 32 lehetıség közül. 
…. 
Kezelésekor nincs mellékhatás, mert a készülék által generált jeleket a 
rezonancia jelenségének köszönhetıen a szervezet saját maga válogatja le, 
tehát azok a jelek, amelyekkel nem rezonál, ártalom nélkül haladnak át rajta. 
Nagyon jól beilleszthetı a betegségek utókezelésébe, az orvosi elıírások 
figyelembevétele mellett, annak kiegészítésére is. A gyógyszerekkel nem 
képez semmiféle káros együtthatást, tehát az orvosi terápiát nem zavarja, 
más oldalról közelítve inkább kiegészíti.  

• Mobil Cell-Com Homeopátiás programozó 
Használatával a szervezet saját jelét terápiás jelként alkalmazza, illetve 
elektromágneses jelként felírja megfelelı hordozóra és a kezelések közötti 
idıszakban homeopátiás készítményként emlékezteti a szervezetet a kezelés 
információira. 
Ezzel lehetıvé válik az, hogy a betegrıl levett, speciális sávszőrıkön 
keresztülvezetett saját elektromágneses jelekkel ne csak a kezelés ideje alatt 
harmonizáljuk a szervezetet. 

• Klinikai tapasztalatok (12. oldal) 
Az elmúlt 25 évben számos területen hozott áttörést jelentı változást a 
rezonanciás elektroterápia; néhány példa ezek közül (a teljesség igénye 
nélkül): 
• Fájdalomszindrómák 
• Csontszövet regenerációja trauma után 
• Csontsőrőség megóvása súlytalanságban (alulterhelésnél, amikor 

hiányoznak a nyomás által piezoelektromosan gerjesztett jelek) 
• Allergológia (mind a diagnosztikában, mind a terápiában 

differenciáltabb és hatékonyabb ellátás) 
• Krónikus betegeknél tapasztalt reakcióképtelenség megszüntetése – 

ezzel terápiarezisztensbıl kezelhetıvé válik a páciens; mivel a 
szervezet megkapja a célzott segítséget a fenntartó ok leküzdéséhez, a 
betegséget kiváltó ok kezelhetıvé válik 

• Hormonális zavarok ellátása, a hormontermelés ciklikusságának 
beállítódása legtöbbször ismét automatikusan megtörténik a kezelések 
alatt 

• Krónikus gyulladásos bélbetegségek, mint pl. a colitis ulcerosa és a m. 
Crohn váltak igen nagy százalékban tartósan tünetmentessé (negatív 
endoszkópiás lelettel)  

• Hegesedések gyorsabban és bioelektromosan tökéletesebben 
(visszamaradó elektromostöltés-sziget/góc nélkül) mennek végbe, ez 
fıleg égési sérülteknél és immunhiányos betegeknél lényeges 

• Mozgásszervi panaszok, amelyeknél korábban csak állapotromlás volt 
megfigyelhetı, most hosszú távú állapotjavulást, sok esetben 
tünetmentességet mutatnak (fájdalmak ízületi kopásoknál, ízületi 
gyulladásoknál, izom- és ideggyulladásoknál, kalcifikációknál) 

• Keringési megbetegedéseknél a szervezet reakcióképességének javítása 
(és az egyidejőleg alkalmazott életmód-terápia) a közérzet és a 
teljesítıképesség javulását eredményezi, a magas vérnyomású betegek 
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állapotának nagymértékő javulása tapasztalható, a csak 
(obstrukció=érelzáródás nélküli) vegetatív labilitásból (disztóniából) 
eredı panaszok teljes megszőnése a jellemzı 

• Meniere-szindróma eredményes ellátása 
• Pulmonológiai és felsı légúti elváltozások késıi stádiumban is 

rehabilitálhatóvá váltak 
• A sportorvoslásban azonnal regenerálhatóvá váltak a mikrosérülések, 

meggyorsult a makrosérülések rehabilitációja és elkerülhetıvé váltak 
az izom- és kötıszövet durva sérülései, szakadásai (pl. Achilles-ín- 
szakadás) 

• A rezonanciás elektroterápia sikerének neurológiai alapja a vegetatív 
labilitás (disztónia) gyors normalizálása 

• A füzet belsı borítója 
Látásunk minısége komolyan befolyásolja életminıségünket.  
A Látásminıség Javító Program a Hippocampus Intézet Alapítvány 
programja, az ENI-MED Kft. támogatásával. 

• A füzet hátsó borítója 
BioLabor State-of-the-art preventive health care 
ÚJ MEGKÖZELÍTÉSI LEHETİSÉGEK AZ EGÉSZSÉG TERÜLETÉN 
A Hippocampus Intézet tudományos eredményei és a BioLabor rendszere 
elısegíti, hogy csökkenjen a gyógyszerek iránti függıségérzés, segít 
hasznosítani a belsı tartalékokat, hogy újból szabad, erıvel teli idıszak 
kezdıdhessen. Ha a külsı segítség kudarcot vallott, figyeljen a belsı jelekre! 

 
4. Természetgyógyász címő magazinban megjelent PR cikksorozat (Vj-
58/2008/6/II/1/2.2. és Vj-58/2008/11.) 
 
Öt részbıl álló cikksorozatként jelent meg az alábbi PR cikksorozat a 60 ezer példányban 
megjelenı Természetgyógyász magazin öt egymást követı 2008. évi számában.  
 

ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 1.  
Homeopátiás terápia saját jellel 

… A Hippocampus-BRT Kft. munkatársai Lednyiczky Gábor vezetésével 
létrehoztak egy olyan, a fent említett két cikksorozatban ismertetett 
biorezonanciás kezelıkészüléket – Mobile Cell-Com-, amely rendkívül 
hatásosnak bizonyult szinte minden betegség kezelésében… 

 
ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 2.  
Homeopátiás készítmény írása 

…A betegrıl levett, felerısített, hasznosítható saját jel úgy válik terápiásan 
felhasználhatóvá, hogy a Mobil CellCom biorezonanciás készülék (röviden 
MCC) kimenetén levı írószerkezet tégelyében (imprinter) jelenik meg… 

 
ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 3.  
Hogyan használjuk a készüléket 
 Az eddigiekben megismerhettük a Mobil CellCom (röviden MCC) 

mőködésének elvi hátterével és az elektromágneses programozó tégely 
mőködésével… 

 …Krónikus esetben, amikor a betegség régóta stagnáló állapotban van 
(amikor gyógyulás helyett kompenzációra törekszik a szervezet) az 
elsırendő feladat a zavar tudatosítása a szervezet számára… 
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ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 4.  
Bio-feedback diagnosztika és terápia 
 Ebben a részben a rendkívül sokoldalú Mobil CellCom olyan 

felhasználásával ismerkedhetünk meg, amelynek segítségével rendkívül 
pontosan megállapítható, hogy a kliens szervezetének mire van éppen 
szüksége, majd ezt kezelni is lehet vele… 

 
ELEKTRO-HOMEOPÁTIA 5. 
A leggyakrabban alkalmazott kezelések  

Minden beteg és a gyógyítószakmában dolgozó terapeuta elsıdlegesen arra 
kíváncsi, hogy milyen területen alkalmazható eredményesen az eddigiekben 
részletesen bemutatott Mobile CellCom (MCC) homeopatikus imprinter…. 
…Az allergia kioltása elektromágneses úton történik a Mobile CellCom 
(MCC) homeopatikus imprinter segítségével… 
Külön meg kell említeni az allergiás betegségek közül az ekcéma 
kezelésében való alkalmazását…. 
Hatékonyság szempontjából ebbe a csoportba sorolható a dohányzásról való 
leszoktatásnál a homeopatikus imprinter segítségével megírt készítmény is… 
A fenti betegségek után a mozgásszervi betegségek okozzák a legtöbb 
panaszos esetet… Közülük is a leggyakoribbak az ízületi fájdalmak, ahol az 
elıbbi vizes bázisú krém homeopatikus „megírása” jelent segítséget a beteg 
számára. 

 
Mindegyik PR cikk mellett található egy hirdetés is az alábbi szöveggel: 

Imádunk élni! 
Homeopátiás terápia saját jellel 
Eni-Med Kft. Bbudapest 
www.eni-med.hu 
Az Eni-Med Kft. a Hippocampus csoport tagja. Mobile Cell-Com (MCC)  

 
5. Eni-Med Kft. honlapja: www.eni-med.hu (Vj-58/2008/6/I./1.) 
 

Az ENI-MED Kft. a Hippocampus Csoport Tagja 
Magunkról menüpont 

Az EniMed Kft. Magyarország piacvezetı biorezonancia terápiás készülékeket 
forgalmazó vállalkozása. 2002-es megalakulása óta dinamikusan fejlıdı 
vállalkozás, amely komplex szolgáltatást nyújt a biorezonancia kiegészítı 
kezelések tekintetében. Fı tevékenysége a legmagasabb technikai színvonalú 
Hippocampus-BRT Intézet által gyártott biorezonancia terápiás eszközök 
közép- és kelet-európai, kizárólagos jogú forgalmazása. E tevékenysége mellett 
a vállalat egészségmegırzı és terápiás kezeléseket végez, valamint 
tanfolyamokat szervez, szaktanácsadást nyújt. Ügyfelei között magán- és 
állami fenntartású kórházak, természetgyógyászok és magánszemélyek 
egyaránt megtalálhatók, de az Eni-Med Kft. készülékeit használják világ és 
Európa bajnok sportolóink is. 
… 
Minden egyes készüléket egyedileg, kézzel szerelnek össze, majd biofizikus 
kollegáink laboratóriumi körülmények között egyesével tesztelik azokat, és 
gyızıdnek meg arról, hogy valóban a legmagasabb minıségi 
követelményeknek megfelelıen mőködnek. A Hippocampus-BRT Intézet 
termékei minden más hasonló terméket megelıznek technikai fejlettségükben.  
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BRT menüpont: 
A biorezonancia terápia alapjai Az információ, mint gyógyító erı 
Az elmúlt néhány évben Magyarországon is megjelentek a kicsit ködösnek, 
misztikusnak tőnı gyógyító eszközök, amelyeknél az öt emberi érzékszervvel 
nem érzékelhetı erık játszanak döntı szerepet, nevezetesen az 
elektromágneses erıterek. Érezni ugyan csak az igen szenzitív emberek érzik a 
kezelés közbeni bizsergéseket, az apró, de nem fájdalmas szurkálásokat, vagy 
az esetleges melegséget, de a jótékony hatását mindenki tapasztalja, aki 
igénybe veszi. 
… 
Lednyiczky Gábor, az 1997-es év „Természetgyógyászatért Díj” egyik 
birtokosa, a téma nemzetközileg elismert legnagyaobb hazai szakértıje ezt így 
fogalmazza meg: „A biorezonancia-terápia (BRT), az a visszacsatoláson 
(biofeedback) alapuló gyógyító eljárás, melyben a szervezetnek vagy 
valamelyik alkotóelemének saját elektromágneses jelei kerülnek terápiás 
felhasználásra. 
… 
Amikor a mérés során segédeszközként a morfogenetikus (alakformáló) mezıt 
alkalmazzuk, akkor a méréstechnikában eddig elképzelhetetlenül kicsi hatást 
gyakorlunk a megfigyelt jelenségre és szervezetre. Tehát nem csak arról 
nyerhetı információ, hogy milyen makro elváltozások léteznek egy beteg 
ember fizikai testében, hanem a finom energiamezık (érzések és gondolatok) 
világába is betekintést nyerünk. Magyarul, mérhetıvé válnak a betegségek 
kialakulásában szerepet játszó érzelmi és gondolati formák még a fizikai síkon 
történı megjelenése elıtt! Azt tudjuk, hogy a gyógyulás, úgy következik be, 
hogy belsı katarzis során létrejön a szintézis, amely megindítja a változást. A 
jó diagnózishoz és terápiához tehát rövid, közép és hosszú távú tervekre van 
szükség, és elsısorban a beteg együttmőködésére! 
… 
A betegség akut fázisában nagy energiára van szükség a kompenzációhoz. 
Mivel a szervezet nem képes huzamosabb ideig fenntartani ezt az állapotot 
(ilyen nagy energiát sokáig koncentrálni), ezért a betegség krónikussá válik. 
Amíg az adaptáció azonnali, addig a kompenzáció késleltetett reakció. A 
gyógyulás úgy lehetséges, hogy felkínálunk a szervezetnek különféle 
adaptációs lehetıségeket. Amelyikre pozitívan reagál, az lesz a normalizáló 
információ, amitıl a betegség állapota megszőnik. Ez a „gyógyszer”. Ez a 
biorezonanciás állapotfelmérés és kezelés alapja! 

Terápia menüpont: 
Az utóbbi évek elektrofiziológiai és biofizikai kutatásai indokolttá tették, hogy 
olyan terápiás megoldásokat kezdeményezzünk, amelyek közvetlenül a 
biokémiai folyamatokat irányító bioinformatikai szinten fejtik ki hatásukat. A 
regenerációs képesség javításában, valamint a környezet- és egészségkárosító 
hatások kivédésében az utóbbi idık egyik legtöbb sikert ígérı módszere a 
biorezonancia-terápia. 
A mindannyiunk által ismert Szent-Györgyi Albert élettani kutatási eredményei 
szerint a sejtek bioelektronikus kapcsolata meghatározó az életmőködésben. 
1975-ben technikailag lehetıvé vált, hogy a sejtek ultrafinom bioelektronikai 
jeleit mérjék. Az eredmények azt igazolták, hogy a beteg sejtek más 
impulzusokat bocsátanak ki, mint az egészségesek. Szent-Györgyi Albert 
felismerésre épül napjaink új biofizikai gyógyászati eljárása a biorezonancia 
terápia. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy terápiás céllal szabályozza az 
egymással kapcsolódásban lévı sejtek közötti együttmőködést. A sejtek 
mőködése során gyenge elektromágnesesség mérhetı, melybıl 
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meghatározható, hogy egészséges-e a szervezet. Késıbbi kutatások azt is 
igazolták, hogy az emberi szervezet környezete hatásaira is reagál. Így a külsı 
mágneses tér kialakításával a beteg sejtek egészséges mőködésre serkenthetık. 
Az Eni-Med Kft az orvoslás ilyen céljaira fejlesztett csúcsminıségő termékeket 
forgalmaz, illetve végez velük terápiás kezeléseket. A biorezonancia terápia 
eszközeinek három nagy alkalmazási területe a diagnosztika, a preventív 
egészségmegırzés, illetve a komplementer medicina, azaz az orvosi kezelések 
kiegészítı terápiája. Jelen komplementer gyógyászati kezelés nem 
természetgyógyászati módszer, hanem a biofizikai tudomány eredménye. 
Közgyógyellátásban OEP támogatott, egyéb esetben térítéses. Biorezonancia 
terápiás kezelés lehetséges tehát klinikai körülmények között, orvosi terápiák 
kiegészítéseként, otthon saját készülékkel, illetve speciálisan biorezonancia 
terápiára szakosodott rendelıkben.  
A kezelés minden esetben diagnosztikával (állapotfelméréssel) kezdıdik, 
amely feltérképezi az emberi szervezet sejtjeinek, szervrendszereinek, 
mőködési egységeinek állapotát. Ebbıl a diagnosztikából nemcsak a konkrét 
betegségek, hanem a kialakulóban lévık vagy a várhatóak is megállapíthatók, 
elıre jelezhetık. Éppen ezért ezek az eszközök a betegségek megelızésében is 
óriási szerepet játszanak, elterjedt az alkalmazás tehát a preventív 
egészségmegırzı területen is. Az állapotfelmérést követıen, szakembereink 
személyre szabott kezelési programot állítanak össze a betegség és az emberi 
szervezet sajátosságainak leginkább megfelelıen. A biorezonancia terápia 
kizárólag olyan területen fejti ki hatását, ahol a sejtmőködés hibás, az 
egészségesen mőködı sejtek nem reagálnak a kezelésre. Ezért a kezelésnek 
semmiféle mellékhatása nincs, és teljesen fájdalommentes, sıt bármilyen más 
gyógymóddal, akár gyógyszeres kezeléssel is kombinálható. 
Az orvosi kezelés kiegészítése mellett ennek a technológiának a legnépszerőbb 
alkalmazási területei:  

Gyulladásos folyamatok csökkentése (bélbetegségek, mint pl. a colitis 
ulcerosa);  
Emésztési rendellenességek kezelése;  
Csontritkulás megelızése;  
Csonttörés utáni rehabilitáció;  
Sportsérülések hatékony kezelése, megelızése;  
Heg-kezelés;  
Zsírégetés, cellulitis terápia;  
Méregtelenítés;  
Immunrendszer serkentése;  
Allergia kioltás;  
Szenvedélybetegségek megszőntetése (például dohányzásról való 
leszoktatás);  
Fizikai és mentális stressz csökkentése;  
Szövetek és szervek regenerációjának segítése.  

Készülékek menüpont: 
A szervezet belsı informatikájának karbantartásával, a jelátvitel 
hatékonyságának optimalizálásával egy új, hatékony, mindenki számára 
egyszerően és fájdalommentesen végezhetı gyógyító (öngyógyító) módszer 
vált elérhetıvé. A bioinformatika ezen vívmányai felhasználhatók mind 
otthoni, mind professzionális kezelések szintjén, de az orvosi ellátását és 
konzultációt nem helyettesítik! 
Az Eni-med Kft. által forgalmazott pulzáló elektromágneses teret kibocsátó 
készülékek segítségével minden szinten találhatunk számunkra kedvezı 
megoldást. 
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… 
Otthoni használatra két készüléktípust ajánlunk. A BioXline™ FRACTAL 
készülék 32 programcsomagja a leggyakrabban elıforduló, 
energiarendszerünket erıteljesen igénybe vevı kóros állapotok 
kiegyensúlyozását segíti. Az orvosi ellátást nem pótolja, de mind megelızı 
céllal, mind pedig terápiásan alkalmazva segíti a szervezet öngyógyító 
mechanizmusainak optimális mőködtetésében. 
A LENYO™ készülékcsalád többcélú felhasználást tesz lehetıvé. A 
LENYO™ Lux készülékek komplex otthoni kezeléseket tesznek lehetıvé a 
különbözı mindennapi problémák esetében éppúgy, mint adott betegségek 
rendszeres megelızı vagy terápiás kezelésében. A Lux készülékek 91 
programcsomaggal a teljes szervezet valamennyi szervrendszerét és sejttípusát 
képesek stimulálni, ezáltal a megfelelı, egészséges sejtmőködést helyreállítani. 
… 
A Mobil CellCom© (M.C.C©) a professzionális terápia eszköze. Hordozható 
kis mérető, akkumulátorral mőködtethetı kezelıegység, amely 543 különbözı 
programjával mindenki számára egyénre szabott kezelés állítható össze. A 
készülék a szervezet saját belsı (endogén) jeleit felhasználva biorezonanciás 
biofeedback kezelések elvégzése által a különbözı betegségeket okozó 
energetikai egyensúlyzavarok helyreállításával a gyógyulási folyamatokat 
támogatja, meggyorsítja.  

Készülékek/Mobil Cell-Com ® cím alatt: 
….Alkalmazásához alapvetı biofizikai, orvosi és természetgyógyászati 
ismeretekre szükség van, mert a terápiás tervek elkészítéséhez ez 
nélkülözhetetlen. Felhasználhatósága rendkívül széleskörő, a dohányzásról 
való leszoktatástól, az allergiakioltáson keresztül a súlycsökkentés segítéséig.  
Egyedülállóságának lényege a speciálisan személyre szabott gyógykezelés. 
Mivel a páciens saját jeleit használja fel a folyamatban, ezért ennél személyre 
szabottabb terápia elképzelhetetlen. Az elektródák segítségével levett 
elektromágneses jeleket a készülék vagy felerısítve juttatja vissza a 
szervezetbe, vagy a tükörképével jelkioltást végez. Az elsı esetben a szervezet 
alkalmazkodó képességének erısítése érhetı el, a másodikban, pedig a 
patológiás terhelés megszüntetése. 
A készülék segítségével az allergiások a felkészülhetnek az allergiamentes 
idıszakban az im-munrendszerük erısítésével az allergiaszezonra, majd az 
ıket ingerlı allergén jeleinek kioltása után panaszmentessé tehetık. 
Emésztési és anyagcserezavarral küszködık krónikus problémái szüntethetık 
meg a kezelések segítségével, de megemlíthetı a keringési és mozgásszervi 
betegségek elérhetı javulások is. 
Mivel a készülék 543 program futtatására alkalmas, ezért nem érdemes tovább 
felsorolni ıket, csak annyit kell megemlíteni, hogy segítségével valamennyi 
életfolyamat minısége tartósan javítható, elısegítve ezzel a szervezet 
öngyógyító képességének helyreállítását.  

F.A.Q. menüpont: 
Hány kezelés szükséges a gyógyuláshoz?  
A kezelések száma páciensenként változó, sok tényezıtıl függ. Voltak már 
esettanulmányok melyben a beteg egy kezelés után „meggyógyult”, míg 
másoknak több hónapig tartott. A fı célja a készülékeknek a jóllét - a testnek 
segíteni, hogy a saját belsı kommunikációja helyreálljon, és ezáltal az „ön-
gyógyítás” létrejöhessen.  
… 
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Mi a különbség az MCC és a német készülékek között?  
A legjobb német készülék 138,000 Hz-nyi felsı frekvenciahatárig mőködik, 
míg a más gyártók készülékei maximum 100,000 Hz-t érnek el. Ezeknek 
kisebb a felbontóképességük, és korlátozottabb az alkalmazhatóságuk, mert 
csak egy biológiai ablakot (frekvencia tartományt) céloznak meg, és nincsenek 
alprogramjaik. Az alprogramok használata miatt, az MCC képes a szervezeten 
belül lévı folyamatokat befolyásolni. 1,000,000 Hz-ig terjedı tartománnyal, 
plusz mínusz 1Hz-nyi felbontóképességgel, képes az élettani folyamatokat 
harmonizálni. Az MCC érzelmi problémákkal is képes foglalkozni, míg a 
német készülékek nem.  

 
6. Hippocampus Intézet – Professzionális biorezonanciás készülékek címő szórólap (Vj-
58/2008/10/3/1.) 
  
A leporello formátumú szórólap a következıképpen mutatja be a biorezonanciás kezeléseket: 
 

Új utak a Wellnessben és a megelızı gyógymódokban 
….. 
A biorezonancia terápia optimalizálja a szervezet belsı bioinformatikai koordinációját 
mind az endogén, mind az exogén jelek felhasználásával. Növeli az alap anyagcsere 
hatékonyságát, a felhasználó fizikai és pszichológiai munkaképességét.  
Elınyök: 
… 
A probléma gyökerét képes kezelni, nem csak a tüneteket 
… 
Hordozható terápiás készülék 
Lenyo Mobil 
…. 
• Enyhíti a stresszt (tárgyalások, vizsgák, stb. alatt) 
• Segíti az emésztést, a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódását 
• Segíti a sérülésekbıl és csonttörésekbıl való felépülést 
• Hasznos a csontritkulás megelızésében 
• Nagy mennyiségő fizikai terhelés közben és után, segít visszanyerni az erıt és a 

vitalitást (pl. utazás, sportolás, és nehéz ementális, vagy fizikai erıkifejtés esetén) 
• Kiküszöböli az idıjárásra való érzékenységet. 
• Segít az idızóna-váltásnál, és a klímához való alkalmazkodásban, utazás alatt. 

 
Hordozható biorezonanciás kezelıkészülék 
Lenyo Lux 
… 
A leggyakoribb alkalmazások: 
- A csontritkulás megelızése és kezelése 
- Nagyobb fizikai trauma utáni rehabilitáció 
- Az immunrendszer erısítése 
- A gyulladásos folyamatok csökkentése 
- Heg-terápia 
- Emésztési rendellenességek kezelése 
- Méregtelenítés 
- Fizikai és mentális stressz csökkentése 
- A polaritás visszaállítása 
- Segíti az elektroszmoggal kapcsolatos rendellenességek kijavítását 
- Általános egészség-megırzés, öregedés-elleni program 
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A legkiválóbb sportolók is használják, mint pl. magyar olimpiai válogatott sportolók 
 

Endogén BRT kezelési eszköz 
Mobil Cell-Com (MCC) 

 
Az MCC a legkifinomultabb biorezonancia terápiás készülék, mivel mőködése az 
endogén BRT-vel kapcsolatos. Azáltal, hogy ezeket a szervezeten belüli öngyógyító 
jeleket használja – az MCC igazi, valós idejő bio visszacsatolásokat alkalmaz a 
sejtkommunikáció szintjén, a legönállóbb, testspecifikus jelekkel, - ezért a legjobb 
piacon elérhetı készülékek között.  

 
Legfontosabb jellegzetességek 
• A szövet és szervi kommunikációs folyamatok javítása a páciens megfelelı 

jeleinek segítségével – megfejtett, kiszőrt, visszajelzett a transzformáció és a 
moduláció után a legnagyobb precizitás érdekében. 

• Azonnali segítség a sejtmembrán és mátrix szintjén 
• A jelek a zavar legmélyebb szintjét célozzák meg (nem csak tüneti a megközelítés) 
• Szerv-, és szövet specifikus program beállítási lehetıség, amely magában foglalja 

a mőködési ciklusokat, a neurológiai és az öt elem összefüggéseket. 
• Több mint 540 terápiás program 

 
7. Töltıdj fel! – BioXline Fractal címő szórólap (Vj-58/2008/10/3/2.) 
 
Az LA4 mérető hajtogatott szórólap a következıképpen ajánlja a BioxLine Fractal készüléket: 
 

A Magyar Olimpiai Válogatott a következı fractal programokat napi rendszerességgel 
használja: 
• Méregtelenítés 
• Emésztés 
• Sérülés 
• Izom 
• Ízület 
• Koncentráció 
• Felfrissülés 

 
GYORS regeneráció  edzések és versenyek után 
SEGÍTI az adaptációt edzések után 
MEGELİZI a lesérülést 
FELEJTSD EL az idızónák okozta zavarokat 

 
A FRACTAL VILÁGA  
LÉGY TE IS RÉSZESE! 

 
A BRT SEGÍT A FELKÉSZÜLÉSBEN SPORTOLÁS ELİTT  
JOBBAN alszom, 
GYORSABBAN regenerálódok, 
KEVÉSBÉ IZGULOK versenyek elıtt. 

 
„Megszőnt a hátfájásom, amióta a Hippocampus-BRT készülékeit használom.” 
Varga Tamás, olimpiai és világbajnok vizilabdázó 

 
RELAXÁCIÓ 
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KONCENTRÁCIÓ 
TELJESÍTMÉNY 

 
A FRACTAL HASZNÁLATA 
Stabilizálja az immunrendszert. 
Segít a komoly versenyekre való felkészülésben. 
Megelızi a sérüléseket. 

 
Bioxline Otthon Használható készülékek 
A Bioxline Otthon Használható készülékek, programok komplex szimfóniáját 
használja, melyek segítenek megelızni a fiziológiai funkciók romlását, használatuk 
könnyő és kényelmes. 

 
• Immunerısítés 
• Hormonális egyensúly 
• Általános regeneráció 
• Méregtelenítés 
• Nyirokkeringés optimalizálása 
• Érzelmi támogatás 
• Izületek gyógyulása 
• Hátfájás és általános fájdalom kezelés 
• Sérülés prevenció 
• Hegesedés elısegítése 
• Öregedés okozta látás- és halláskárosodás enyhítése 
• Emésztési programok a jobb asszimiláció érdekében  
• Csontritkulás megelızése 
• Kedélyállapottal kapcsolatos programok 
• Öregedési folyamatok lassítása 

 
8. Bio info természetes életmódmagazin 2008. júniusi számaiban megjelent tájékoztatás 
(Vj-58/2008/17/1a-b.) 
 
A Bio info magazint ingyenes adják ki havonta 30.000 példányban. 
 
A júniusi számban oldalon több található tájékoztatás az eljárásban érintett termékekrıl.  
 

9. oldal 
Az ápolt köröm az egészség bizonyítéka. A gombás fertızések megjelenése a 
szervezet egyensúlyzavarát jelzik. Az egyensúly visszaállításában segítenek a 
Hippocampus-BRT Kft. biorezonanciás wellness készülékei. 

28-30. oldal 
Az egészség – otthon 
BioXline TM Fractal wellness készülék 
… így megvalósítják a személyre szabott terápiát. Segítik az adott szervek, 
szövetek mőködésének összhangját, az anyagcsere hatékonyságát. …Ezáltal éri 
el, hogy a sérült szövetek az épp nekik megfelelı jeleket megkapva az 
egészséges mőködésre hangolódnak….A Fractal kis intenzitású, de gyors és 
pontos elektromágneses jeleket szolgáltat, amelyek elısegítik a biológiai 
kommunikációt, a biokémiai reakciók lejátszódását, helyreállítva ezáltal az 
egészséget…. A BioXline TM Fractal programjait eredményesen használhatjuk 
a jellemzı népbetegségek esetén, hétköznapi egészségügyi problémák, 
sérülések, szervi problémák, pszichés zavarok, krónikus betegségek, 



31. o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

gyulladásos állapotok, életmódbetegségek, gyermekbetegségek esetén 
egyaránt…különösebb elıképzettség nélkül is lehetıvé teszik a szervezet 
egyensúlyának helyreállítását a különbözı kóros, vagy megváltozott 
állapotokban. 

29. oldal: 
A BioXline Fractal készülék segít Önnek, hogy megfejtse az egészségügyi 
problémákhoz vezetı okokat, a tünetek szintjénél mélyebbre tekintve. Akár 
otthonában.  
www.hippocampus-brt.com 
Hippocampus Bioresonance devices 

 
9. BioLabor  egységesített rendszer ismertetı (Vj-58/2008/11d.) 
 
Az A/4 mérető, főzött, színes ismertetı a franchise rendszer mőködésének leírását 
tartalmazza, amely egyúttal reklámmintákat, szervezeti ábrákat is tartalmaz a rendszerben 
részt vevık (kezeléseket nyújtók) számára (az ismertetı csak részben egyezik meg az eljárás 
alá vontak által becsatolt Mőködési Szabályzattal) 
 

1. oldal 
BioLabor®  
Gyógyszermentes kezelések  
Ismerje meg a XXI. századi, modern gyógyszermentes kezeléseket! 
Aranyér, allergia, kedélyzavar, reflux, ízület, migrén, prosztata gyulladás, 
gyomorfekély, frontérzékenység, reuma, depresszió, bélmőködés, potencia 
zavar, vérnyomás, … 
BioLabor®-ban olyan számítógépvezérelt módszert alkalmazunk, amely a 
bioinformatika és a biofizika tudományág kiemelkedı eredménye, így nem 
csak fogadni képes a szervezet jeleit (pl. EKG, EEG, MRI), hanem már vissza 
is tudja juttatni a megfelelı jeleket a szervezetbe, gyakorlatilag már képes 
kommunikálni, párbeszédet folytatni a szervezettel, a sejteket helyes 
mőködésre késztetni. 
Egy teljes kúra díja, pl. Reflux 20.000 Ft, Gyomorfekély 25.000 Ft, Prosztata 
gyulladás 20.000 Ft 
Kiemelkedı eredményeinket orvosi szakvélemények, gyıztes olimpiai team-ek 
és többezer kezelt személy igazolja. BioLabor® pontok Magyarországon: (egy 
29 elemő felsorolás található, cég-, illetve személynevekkel és címekkel) 
www.biolabor.hu www.fiatalitas.hu regenerálás – fiatalítás – terápia 

10. oldal 
Haladó vizsga kérdések 
(negyvenkét kérdés található, így pl.) 

5. Tünet: idegrendszeri probléma, mellkasi fájdalom, pánikbetegség, mi 
az elektródák felhelyezése? 
9. Asztmás páciens gyógyítás? 
19. Milyen gyermekbetegségeket lehet eredményesen kezelni 
20. Mi az oka a négy hónapos gyermek ekcémájának? 
25. Terhesség esetén milyen kezelések végezhetık? 
30. Szomorúság, levertség, fáradság, kedélyzavar, depresszió kezelése? 
37. Hogyan kezeljük az aranyeret, és hova kerülnek az elektródák? 
40. Hogy néz ki a célok, vágyak elérésének grafikai képe? 

… 
Elıbb utóbb mindegyikre választ tudsz adni! Azon vagyunk, hogy mielıbb! 
Csináljuk együtt! 
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21. oldal  
BIOLabor.hu Longlife program®  
Info: BioLabor®-ban olyan elektro-biostimulációs közérzetjavító kezelés 
folyik, amely a biofizika tudományág huszonegyedik századi eredménye. A 
célzott terápia 4-5 alkalommal 15-35 percet vesz igénybe, a kezelt személy 
nyugalmi állapotban, nem érezhetı, ultrafinom elektro-impulzusokat kap, így 
hatunk ki a szervezet állapotára. 
A terápia igen eredményes, jelentıs referenciáját kórházak, magyar olimpiai 
team, klinikák, és több ezer kezelt személy alkotja. Kedvezıtlen mellékhatásai 
nincsenek, a komplementer (másodlagos) gyógyászat legmodernebb eszköze.  
* Míg a biokémiai terápiával (gyógyszerekkel) elérhetı, hogy a tünetek akár 
másodpercek alatt megszőnjenek, a biofizika elektro-biostimulációs terápiája a 
szervezet öngyógyító képességét javítja, így a kedvezı eredmények csak 
késıbb jelentkezhetnek. 
A technika fejlıdésével, több mint huszonöt éves tudományos ismeret után, e 
módszer mára megjelent a komplementer gyógyászatban, eseti és kúraszerő 
wellness terápiában, így várjuk a BioLabor® országos hálózatában! 
BioLabor™ Új korszak a komplementer terápiában 
Tudományos háttér: Többévtizedes felfedezés szerint a betegség a sejt szintjén, 
a molekuláris változása következtében jön létre…. A kutatási eredmények azt 
is bizonyították, hogy a sejtmembránok nem csak sugároznak, hanem reagálni 
is tudnak külsı impulzusokra, így az egészséges impulzusokkal a sejtmőködés 
befolyásolható. … A kezelés során a digitális készülék egészséges 
impulzusokat vált ki, így javítja a sejtek mőködését, így hatunk ki fókuszáltan a 
szervek állapotára. 
Mivel az eljárás a szervezet öngyógyító folyamatait segíti (Bio Feedback), 
kedvezıtlen mellékhatásai nincsenek, a tudománynak köszönhetıen megoldást 
jelent szükséghelyzetben gyógyszermentes, terápiák végzésére is.  

 
Az oldal jobb oldalán külön hasábban egy hosszú, apróbetős lista: 

 
allergia kezelés ismeretlen antigén esetén 
allergia kezelés természetes antigénnel szemben 
anyagcsere javítása 
anyagcsere, fehérje anyagcsere harmonizálás 
anyagcsere, szénhidrát anyagcsere szabályozás 
anyagcsere, zsíremésztés elısegítés 
aranyér gyulladás kiegészítı kezelés 
aranyér, epe kezeléssel 
arcüreg gyulladás (krónikus) kezelés 
bélfertızés kiegészítı kezelése 
bélmőködés aktivizálása, hatékonyságának növelése 
belek felszívódási zavar, ill. salakanyag lerakódás kezelése 
belek ürítési zavarainak kezelése 
bır akut gyulladásos állapot kiegészítı kezelése 
bır méregtelenítés különbözı betegségeknél 
csont, csontfájás, törés, trauma után 
csont, csontépülés támogatása trauma után 
depresszió, kedélyzavar könnyítése kiegészítı kezelés 
depresszió, krónikus közérzeti zavar kiegészítı kezelés 
depresszió, akut közérzeti zavar kiegészítı kezelés  
égés, égés utáni kiegészítı kezelés 
égés, égés utáni fájdalom kezelés 
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éjszakai bevizelés kiegészítı kezelése 
ekcéma kezelés, allergén tüneteknél 
ekcéma kezelés, vashiány háttérrel 
emésztés komplex kezelése, javítása 
emésztés püffedési tünetekkel 
érzelmi blokk, gátlás kiegészítı kezelés 
érzelmi blokk emésztési zavarral 
fájdalomcsillapítás 
fájdalom, reumatikus fájdalom 
fájdalom, stressz tünetekkel 
fáradtság, krónikus, kiegészítı kezelése 
fáradtság, vitalitás hiányának kezelése 
frontérzékenység kezelése 
furunkulus gennyes kelés kiegészítı kezelés 
fülgyulladás kiegészítı kezelés 
fül, krónikus fülgyulladás 
gerinc, hátfájás kiegészítı kezelése 
gerinc hátfájás (deréktáji) csigolya problémákkal 
gerinc, nyakfájás kiegészítı kezelése 
gerinc, porckorong sérülés rehabilitáció 
görcsök és erıs fájdalom kiegészítı kezelése 
gyengeség, hirtelen fellépı tünet 
gyomor akut panaszok kiegészítı kezelés 
gyomor, gyomorfájás kiegészítı kezelés 
gyomorfekély, bél fekélyesedésének kieg. kezelése 
gyomor, gyomorsav túltengés 
gyomor, gyomorsav hiány 
gyomor, gyomorszáj, záróizom kiegészítı kezelés 
gyomor, nyelıcsı felmaródás kezelése 
hasnyálmirigy krónikus gyulladás kiegészítı kezelés 
hüvelyflóra panaszok kiegészítı kezelés 
hüvelyflóra tisztító kúra 
idegrendszer akut és krónikus fejgörcs kieg. kezelése 
immunrendszer ellenállóképesség és immunitás növelése 
immunrendszer erısítés gyakori fertızés esetén 
immunrendszer, pajzsmirigy normalizálás kieg. k.  
izomsérülés, trauma utáni kiegészítı kezelés 
ízületek csípı, csípıizületi kopás 
ízületek reumatikus fájdalmának kezelése 
köhögés, krónikus köhögés kiegészítı kezelés 
lbidó problémák, potencianövelı kezelés 
máj méregtelenítése 
megfázás azonnali kezelése 
megfázás kezelése, többes tünetek 
méregtelenítés fokozott gyógyszerbevitelnél 
méregtelenítés bélrendszer kompl. 
mérgezés utáni kiegészítı kezelés 
migrén kiegészítı kezelés 
nátha, vírusos influenza kiegészítı kezelés 
prosztata gyulladás kiegészítı kezelése 
reuma kiegészítı kezelés 
sebgyógyulás általános serkentése és optimalizálása 
sérülések, ficamok azonnali regeneráló kezelése 



34. o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

szem, gyulladások kiegészítı kezelése 
szem, kötıhártyagyulladás kiegészítı kezelése 
szem, szúró fájdalom kezelése 
szénanátha, pollen allergia kezlése 
vitalitás, Maxi-Vitál komplex terápia 
vitalitás, Topmanager program 
vitalitás, teljesítménykényszer oldása 
vitálkapacitás, teljesítmény javítás 
wellness-vitál komplex program 
zsírszövet, bır alatti gyulladás kezelése 
zsírszövet méregtelenítése 
zúzódás, véraláfutás felszívódásának javítása 

23. oldal 
A BioLabor® egységesített, franchise típusú egészségszolgáltató rendszer. A 
jövı gyógyszermentes gyógyászati módja már ma. Terápiáink: izületi 
panaszok, rheuma, allergia, emésztési panaszok, méregtelenítés, prosztata 
gyulladás, immunrendszer, idegrendszer, vitálkapacitás és wellness kezelések. 
(BioLabor® stúdió kulcsrakészen, laikusoknak szakképzéssel: 9000 
EUR+VAT) Bejelentkezés kezelésre és franchise info: +31 30 940 5989, 
boss@biolabor.hu, www.biolabor.hu 
BioLabor® - modern, gyógyszermentes kezelések 

24-25. oldal 
BioLabor ismertetı és feltételek (a négyoldalas dokumentum egy egységes 
franchise szerzıdés a BioLabor rendszerre) 
Szállító 

Europa U.K. Szolgáltató Bt., 1039 Bp., Petıfi u. 13. … 
Tárgy 

Szállító által kialakított és kulcsrakészen átadott komplementer 
(másodlagos) gyógyászati wellness egység, kezelı egység használatára 
jogosító képzéssel, mőködésre jogosító feltételekkel, folyamatos orvos 
szakmai konzultáció opcionális igénybevételével, 5% forgalom utáni 
Royalty-val, valamint: meghatározott portfóliójú illatszer és 
táplálékkiegészító termék ügynöki kereskedelmével. 

Megrendelı fél … 
Megrendelı tevékenységéhez szükséges TEÁOR besorolás: 

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 93.04.01) 
Nem bolti ügynöki kiskereskedelem (TEÁOR 52.13.04) *nem kötelezı, 
opcionális… 

A mobil Cell-Com készülék alkalmazási környezetével szembeni elvárások: 
A készülék mobil/hordozható kivitelő és önálló tápellátás-rendszerő, 
amely lehetıvé teszi a térben szabad alkalmazást. A készülék mobil 
alkalmazásához Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
szakhatósági telephely engedélye nem szükséges… 

A készülék alkalmazása, terápiák végzése 
A terápia, a készülék Tanúsítványai alapján, nem-orvosi kezelés, 
kedvezıtlen mellékhatása nincs, a készülékkel eredményes gyógyászati 
kiegészítı terápiák folytathatók, szakvélemények mellékletként. 
Közgyógyászati tapasztalatok 2003 óta, orvosi szakvélemények 2003 
óta, komplementer gyógyászatként önállóan megjelent 2004-ben, fizikai 
közérzetet javító szolgáltatásként 2005 óta – változatlan alkalmazással. 
A készülékkel célzott kezelést a gyártó által elıre kialakított 
programokkal, un. Prefixekkel lhet végezni, a készülékkel terápiát a 
készülék használatára és terápiák végzésére oktatott, vizsgával 
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rendelkezı személy folytathat, melyhez oktatást és vizsgát a készülék 
Gyártója, a Hippocampus Kutatási Kft. oktatója végzi, a vizsga 
eredményességérıl tanúsítványt ad, személyi használat esetén önállóan, 
Használati Utasítás szerint alkalmazható. 

Az elektro-biostimulációs készülék 
A készülék wellness készülék besorolású, nem orvostechnikai eszköz, a 
79/1997 (XII. 31.) IKIM rendelet elıírásai szerinti CE 1011 jelöléssel 
és tanúsítvánnyal rendelkezik. CE jelöléssel ellátott (az Orvosi 
Készülék direktíva – 93/18/EGK irányelve szerinti) termék Orvos- és 
Kórháztechnikai Intézettel való tanúsíttatása így nem szükséges. 
ORKI/2003.12.12/ 03/3/1014/2 sz. nyilatkozat: a *Tanúsítványok 
mellékletként. 

Képzés 
Az elektro-biostimulációs készülék használatára jogosító képzést, 
maximum négy fı létszámig a Szállító biztosítja, a Tanúsítványok a 
Megrendelı tulajdonát képezik. A Szállító ezt követıen információs 
ügyeletet, központi tanácsadást, oktatást és folyamatos egyéni- és 
központi szakmai, orvosi konzultációt biztosít, melyen terápiákkal 
kapcsolatos további biofizikai és orvostudományi összefüggések 
ismerhetık meg tudományos szakemberek és szakorvosok 
közremőködésével…. 

Terápiák díjai 
Az elektro-biostimulációs kezelések sejt szinten váltják ki a hatásukat, a 
hatások, úgy mint betegség esetén a tünetek, késıbb jelentkeznek… 

28. oldal 
 Ön a mai napon a következı elemeket vette át: 

- Egy Mobil Cell-com elekrto biostimulációs wellness készüléket, CE 
tanúsítással… 

33. oldal 
MCC – Mobil Cell-Com Elektro-biostimulációs terápiás készülék 
BioLabor egységesített (franchise tip.) rendszerben alkalmazott biofizikai, 
elektro-biostimulációs, mágnesterápiás jel alapú Lenyo és Mobil Cell-Com 
készülék elıre programozott komplementer (kiegészítı, másodlagos) 
kezeléseket képes végezni, melyet a kezelt személy önmaga vagy a kezelı 
személy, adott terápiás listából állít össze… 
A készülék wellness készülék besorolású, nem orvostechnikai eszköz…. 

34-35. oldal 
(szakvélemények: 
� a nıi kézilabda válogatott orvosának 2003-ban adott nyilatkozata, 
� az Uzsoki kórház I. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya 

osztályvezetı orvosának 2004-ben tett nyilatkozata arról, hogy az 
idısebb korosztály körében mozgásrehabilitáció kapcsán alkalmazták a 
készüléket, 

� az Uzsoki kórház II. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztálya által 2004-
ben tett nyilatkozat többféle betegség esetén történı alkalmazásról, 
annak közlésével, hogy „a betegekkel kapcsolatos információk 
feldolgozása zajlik, jelen dokumentumban a betegek szubjektív 
tapasztalatai alapján beszélhetünk a készülék elınyös hatásairól”, 

� Nagykırös Városi Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórházának 2004-
ben adott nyilatkozata, amely szerint a készüléket 44 beteg esetében 
alkalmazták fájdalomcsillapításra, s a betegek visszajelzése jó volt, 

� dr. Sz. G. részlegvezetı fıorvos (Dunakeszi) nyilatkozata a 10 páciens 
esetén alkalmazott készülékkel szerzett kedvezı tapasztalatokról, 
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� V. T. vízilabdázó nyilatkozata, 
� a magyar férfi vízilabda válogatott orvosának 2003. évi nyilatkozata, 
� a magyar tornász válogatott tagjainak, a szövetségi kapitánynak 2002. 

évi nyilatkozata, 
� dr. O. Zs. egyetemi tanársegéd nyilatkozata, amely szerint „a betegek 

szubjektív tapasztalata alapján kedvezı eredményekrıl számolhatunk 
be”, 

� a Magyar Atlétikai Szövetség orvosának nyilatkozata. 
 

36. oldal 
[Az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) 2003. 12. 12-i levelének 
másolata, melyben tájékoztatja az ENI-MED Kft-t, hogy] 
Az Önök által forgalmazni kívánt készülékeket Wellness, illetve 
orvostechnikai eszköz csoportokra választva kell vizsgálni. 
Magyar gyártmányú orvostechnikai eszköz forgalmazásához ORKI tanúsítás 
szükséges, melyek eredményeként a gyártó felhelyezteti a CE1011 jelzést. 

37. oldal 
(A Hippocampus-BRT Kft. által kiállított tanúsítvány, amely szerint) 
az általa forgalomba hozott Mobil Cell-Com készülék a gyártó EN ISO 
9001:2000 (Tanúsítási jegyzékszám 20 100 10115) tanúsítványa alapján 
jogosultan lett CE minısítéssel ellátva 

 
10. Hippocampus Intézet Észak-Dunántúli Képviseletének honlapja 
(http://vizkoz.silihost.hu/biorezonancia/br11.html, Vj-58/2008/17/5.) 
 

… a Hippocampus Intézet a világon vezetı szerepet tölt be a fájdalom- és 
mellékhatás-mentes egészségmegırzést biztosító eszközök gyártásában. 
Eszközeink többféle kivitelben készülnek, léteznek professzionális, illetve 
otthoni használatra, valamint mőködési elvük szerint külsı vagy a szervezet 
saját jelét használó eszközök: [ismertetésre kerülnek a Mobile Cel-com, a 
Lenyo és a BioXline eszközök] 
A biorezonanciás kezelések alkalmazási területei: 

• Valójában a gyermeknemzésre való elıkészítéstıl (pl. méregtelenítés) 
a gerontológiáig mindenhol alkalmazható a BRT, kiegészítı vagy 
önálló diagnosztikai/terápiás módszerként. 
• Szülészet-nıgyógyászat: méregtelenítés, hormonális díszfunkciók 
kezelése (menstruáció elıtti és közbeni görcsök és 
ciklusszabálytalanságok is), terhesség alatti keringési zavarok kezelése, 
szülés lefolyásának megkönnyítése/meggyorsítása (átlagosan 40%-ára 
rövidül a vajúdás ideje), szülés utáni sebkezelés, csecsemıkori 
enzimatikus problémák kezelése, allergiaterápia, gombás 
megbetegedések kezelése, terméketlenség, klimaxos panaszok stb. 
kezelése. 
• Gyermekgyógyászat: nyirokrendszer munkájának támogatása, 
immunsejtekaktivitásának fokozása, célzott méregtelenítés, 
allergiaterápia, célzott neurológiai kezelések (hyperkinetikus szindróma 
is), hormonális és enzimatikus díszfunkciók kezelése, sérülések 
kezelése (baleseti ill. sportsérülések), hegterápia, bırgyógyászati 
alkalmazás, oltások esetleges mellékhatásainak kezelése stb. 
• Mozgásszervi panaszok: reumatológiai alkalmazás (nemcsak a 
szimptómák lokális kezelésére korlátozódik, hanem a szisztémás 
megbetegedés anyagcserén belüli szervi, bioinformatikai és öröklött 
tényezıit térképezi fel, ill. kezeli), ortopédiai kezelések 
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(tartáskorrekciónál és ízületi funkciócsökkenések rehabilitációjánál is, 
külön programok a sebészeti beavatkozások utáni • rehabilitációnál), 
komoly eredmények a funkcionális rehabilitációban, így az életminıség 
javításában. 
• Belgyógyászat: új dimenziók a diagnosztikában (egyszerőbb, 
átfogóbb, részletesebb, funkcionálisabb és sokkal gyorsabb kivizsgálás 
- noninvazív módon), szervspecifikus terápiák, funkcionális 
rehabilitáció, anyagspecifikus méregtelenítés, bélflóra-regeneráció 
kiegészítése, szervi/szöveti degenerációk szelektív, noninvazív kezelése 
stb. 
• Kardiológia: vegetatív disztónia okozta keringési zavarok eredményes 
kezelése (koszorúérgörcsök is), hypertónia normalizálása (hosszú távon 
a gyógyszeradag jelentıs csökkentése, esetenként a teljes elhagyása 
lehetséges), hypotóniás szindrómák - kombinált terápiával történı - 
megszüntetése stb. 
• Immunológia: immunsejtek funkcionális aktivitásának fokozása, így a 
szervezet ellenállóképességénekjelentıs növelése érhetı el (ezt több 
publikációban közölt kutatási eredmény is alátámasztja), preventív és 
rehabilitációs hatás. 
• Endokrinológia: a hormonális központok szelektív kezelése 
lehetséges, és a közvetlen elektrofiziológiai tesztelés végén, a 
hagyományos laboratóriumi vizsgálatoknál pontosabban és 
egyszerőbben tesztelhetı a páciens hormonális állapota. A BRT sok 
esetben nem csak mint kiegészítı, hanem definitív endokrinológiai 
ellátást is biztosít. 
• Bırgyógyászat Allergológia: a BRT sikerterülete - az allergiás 
betegségeknél mindig jelenlévı elektromágneses komponens, az ún. 
elektromágneses allergiaengram felfedezése óta szükségszerően a 
legadekváltabb terápiás módszer - jó és tartós eredmények szinte 
minden idesorolt kórképnél. 
• Ortopédia A reumatológia: oki diagnosztikai lehetıség (pl. 
anyagcserezavarok, intoxikációk, muszkuláris diszbalancia, szervi 
díszfunkciók reflektórikus kivetülése), lokálisan a gyulladások és az 
ödémák kezelése, a szisztémás megbetegedéseknél a kiváltó és a 
fenntartó gócok szelektív kezelése, jó eredmények a vegetatív 
disztóniából eredı muszkuláris diszbalanciáknál, a nem kalcifikációs 
folyamatokból származó hátgerincbántalmaknál, a még nem 
hernializálódott diszkopátiáknál, a referred pain típusú fájdalmaknál, 
nagyízületi bántalmaknál. 
• Sportegészségügy: adaptációs képesség és terhelhetıség folyamatos 
monitorozása, anyagcserezavarok korai detektálása, személyre szabott 
dietetikai vizsgálatok és tanácsok, külön kitérve a szükséges 
táplálékkiegészítık kijelölésére, salakanyagok eliminálásának segítése, 
izomregenerációs terápiák (mikrosérülések, húzódások), 
kötıszövetarány növekedésének meggátolása az izmokban és az izületi 
burokban, általános roborálás, idegek inger-vezetı képességének 
javítása, neurotranszmitterek arányának optimalizálása, stress 
management. 
• Traumatológia: sejtregenerációs folyamatok serkentése, immunstátusz 
javítása (az immunsejtek funkcionális teljesítıképességének növelésén 
keresztül is), csontszövet regenerációjának szelektív elısegítése, szervi 
regenerációs folyamatok optimalizálása, jó eredmények az égési 
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sérültek kezelésében (a sokkos állapotok sokszor kedvezıen 
irányíthatóvá válnak), postoperatív kezelések. 
• Munkaegészségügy: a prevenció szempontjából fontos állapotfelmérés 
leegyszerősödik, a munkahelyi toxikus hatások folyamatosan 
monitorozhatóak, a degeneratív folyamatok már korai, még csak 
funkcionális szinten történı manifesztációjukban kimutathatóak, a 
terápiában lehetséges az anyagspecifikus detoxikáció, a sick-building-
syndrom (egészségtelen épület-szindróma) oki kezelése, ficamok, 
kisebb traumák, sebek/hegesedések gyors ellátása, 
• Fül-orr-gégészet: góckutatás, mikrobiális kórokozók noninvaziv 
kimutatása, szisztémás (legtöbbször krónikus) megbetegedések oki 
diagnosztikája, jelentıs elırelépés a krónikus melléküreggyulladások, 
bronchitisek és a tinitus kezelésében. 
• Neurológia: a központi idegrendszer tevékenységének harmonizálása, 
ezen keresztül a különbözı koordinációs tevékenységek javítása, 
vegetatív disztóniák kezelése, intercostalis neuralgiák és a stressz 
okozta szívkoszorúér-görcsök és a hiperkinetikus szindróma 
eredményes kezelése. 
• Rehabilitáció: szövet- és szervspecifikus stimuláció, a funkcionális 
rehabilitáció lerövidítése, biofizikai/ bioinformatikai szinten is teljes 
értékő felépülés. 
• Prevenció: a biorezonanciás diagnosztikai módszerekkel mindennemő 
kóros elváltozás a mai ismert legkorábbi stádiumában kimutatható,°így 
korai, célzott kezelésre nyílik lehetıség, személyre szabott 
életmódtánácsadás lehetséges (táplálkozás, testmozgás, 
mentális/pszichés habitus területén), terápiás hozzáférhetıség oki 
szinten (a folyamatot kiváltó stresszor közvetlen eliminálása). 
• Geriátria: az anyagcserefolyamatok optimalizálásával az öregedési 
folyamatok lényegesen lassíthatóak, a teherbíróképesség konzerválható, 
a szellemi frissesség hosszú távon megırizhetı, az alvási/pihenési 
periódusok zavartalanok maradnak. 

Néhány példa kezelésekre: 
• Allergia 
• Anyagcsere általános korrekciója (fehérje, inzulin-glukanon, 
szénhidrát, zsír), azaz testsúly fogyás, egészségesen 
• Aranyér 
• Belek, belekkel kapcsolatos gyulladások, betegségek, fájdalmak 
• Bır (gyulladás, cellulitis, méregtelenítés) 
• Candida 
• Csont (lágyulás, fájdalom) 
• Daganat kiegészítı kezelése  
• Depresszió 
• Diverticulitis • Égés 
• Ekcéma 
• Energia hiány 
• Epilepszia 
• Fájdalom (fog, lapockák között, szem, reumatikus, tüdı területén) 
• Fáradtság 
• Fog (gyulladás, íny, gyökér) 
• Furunkulus 
• Fül (fájdalom, csengés, halláscsökkenés, hallásvesztés) 
• Gerinc (hátfájás, derékfájás; nyakfájás, keresztcsontfájás, 
gerincproblémák) 
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• Gombás fertızések 
• Gyomor (akut panaszok, elváltozások, savtúltengés, gyomorfekély, 
savhiány) 
• Hasnyálmirigy (cukorbetegség) 
• Hólyagsüllyedés 
• Hormonrendszer zavarai (nemi hormonok termelése, pubertás kori 
panaszok) 
• Hüvelyflóra panaszok 
• Idegrendszer 
• Immunrendszer 
• Izomrendszer (sorvadás, koordinációs problémák, fájdalom) 
• Izületek (kopás, fájdalom, degeneráció, örökölt) 
• Káros szenvedélyrıl való leszoktatás 
• Keringés 
• Láz 
• Légzés 
• Levertség 
• Máj méregtelenítése 
• Mell mirigyek akut gyulladása 
• Menopauza 
• Menstruációs zavarok 
• Méregtelenítés 
• Meridiánok 
• Nyirokrendszer 
• Operáció elıtti, majd utáni kezelés  
• Ortomolekuláris kezelések 
• Pajzsmirigy (megnövekedése, túlmőködése, mőködési zavar) 
• Prosztata problémák 
• Ránc az orr és száj körül 
• Reuma 
• Sav-bázis egyensúly 
• Sclerosis multiplex 
• Sebgyógyulás 
• Sejt (regeneráció, anyagcsere) 
• Sportsérülések 
• Sterilitás 
• Szem (cataracta, farkasvakság, fáradtság, gyulladások, magas belsı 
nyomás, bedagadt szemhéj, nyomás érzés, retina betegségei) 
• Szemölcs 
• Szénanátha, pollen allergia 
• Szív (ritmus zavar, tachycardia, extrasystoliás szívverés) 
• Toxinok és szintetikus antigének kivezetése 
• Tüdıgyulladás 
• Vakbélgyulladás 
• Vénák (érfalgyulladás, gyenge érfal, értágulat; visszerek) 
• Vér, funkcionális paraméterek optimalizálása 
• Vérnyomás (alacsony, magas) 
• Vese (nefrotikus szindróma, csökkent mőködıképesség) • Vitalitás, 
életerı és optimizmus fokozása 
• Vitamin pont normalizációja 
• Vizelet (húgyúti problémák, mennyiségi szabályozás) 
• Zsírszövet (bır alatti gyulladás, méregtelenítés) 
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11. BioLabor Mőködési szabályzat (Vj-58/2008/6/II/5. és Vj-58/2008/10/10.)  
 

A belsı felhasználású, 110 oldalas, dátuma szerint 2006. február 17-i dokumentum több 
részbıl áll: 

• az elsı 32 oldal bemutatja ábrákkal illusztrálva a BioLabor franchise rendszert, 
amelyet a szerzıdés és a megrendelı lap követ, 

• a 37–38. oldalak a gyártói megfelelıségi nyilatkozatot és a TÜV tanúsítványt 
tartalmazzák, 

• a 39. oldalon kezdıdik az ún. Endogén Koherencia A Belsı Rend címő rész, 
amely a tényleges mőködési szabályzatot és használati kézikönyvet takarja, de 
amely egyúttal az eljárás alá vontak nyilatkozata szerint a társaságok által 
közösen kialakított kommunikációs gyakorlatot szabályozza, 

• a 92. oldaltól az egyes kezelési programok leírásai találhatóak meg. 
25. oldal 
 Szállítás 

Vezérlı számítógép egység teljes konfigurációval telepített egyedi 
szoftverekkel, BioLabor Mobil Cell-Com elektro-stimulációs 
készülék… 

  A BioLabor Mobil Cell-Com készülék környezetével kapcsolatos elvárások 
A készülék mobil/hordozható kivitelő és önálló tápellátás-rendszerő, 
amely lehetıvé teszi a térben szabad alkalmazást. 

 31. oldal 
A Hippocampus Intézet BioLabor orvosi, wellness és prevenciós rendszerében 
egyszerre alkalmazzuk a személy saját jeleit terápiás jellé alakító (ún. endogen) 
Mobil Cell-Com technológiát és ideális külsı terápiás mezıt alakító (exogen) 
technológiát. E komplex kezelés-sorozat a kezelések hatékonyságát segíti 
azáltal, hogy a mély adaptációs folyamatot teljességben támogatja. Kialakított 
brandjeink lehetıvé teszik, hogy profilnak megfelelıen kiegészítı 
szolgáltatásként, vagy önállóan modern gyógyszermentes módszerekkel 
szolgáltassanak igényeik szerint… 

 68. oldal 
[a BioLabor internetes oldaláról másolt oldal a reflux kapcsán tartalmaz 
ismertetést, illetve ismerteti a rossz közérzet programokat (refluxnál, krónikus 
gyomorfájásnál, krónikus fogyásnál, nyelıcsı gyulladásnál stb.)] 

 73. oldal 
[a BioLabor internetes oldaláról másolt oldal a látás romlás csökkentés és 
látsáminıség javítás kapcsán tartalmaz közléseket, illetve egyéb betegségekre 
is utal (pl. bélrendszer, aranyér, emésztés, reflux, gyulladás, prosztata)] 

 79. oldal 
  ahonnan a betegség indul… 

A külsı jegyek elısegítik a belsı jegyek megismerését, így segítik a gyors 
felismerést, a kapcsolatok különbözı szintő kialakulását. A felismeréseket 
jellemzıen a vegetatív idegrendszer önti képpé és a központi idegrendszernek 
tudatalatti megérzéssel sugallja. A jellemzı folyamat: álmodik a betegségrıl, 
észreveszi a híráradatban, fájdalom jelentkezik, gyakori a fájdalom, gyulladás 
jelentkezik, krónikus gyulladás, a szerv betegsége áthat a társ-szervekre, szerv 
degeneráció megindul, szerv sorvadás… A betegség esély. 

 86-88. oldal 
[a dokumentum tájékoztat, hogy az egyes betegségek esetén hol kell elhelyezni 
az elektródákat, a 88. oldal második bekezdésében említést téve a tumorról is] 



41. o ldal  GVH VERSENYTANÁCS 

 89-90. oldal 
[a kezelendı személyrıl kitöltendı adatlap, rajta egy kérdıív, azzal, hogy 
„kérjük jelölje be, hogy hol vannak problémái, hol vár javulást (allergia, bır 
tünetek, alvás zavar, anyagcsere zavar, depressziós tünetek, gyomor, fájdalom, 
gyomorfekély, vérszegénység stb.)] 

 92-110. oldal 
  [részletes kezelési lista] 
 


