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Betekinthető! 
 
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Durdev Zorán ügyvezető (XS 24000 
Szabadka, Mihalja Servoa u. 52.), kézbesítési megbízott: Cs. F. Gy. által képviselt PEMF 
Elektronik Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.) ellen fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított 
versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t .  
 
 
Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PEMF Elektronik Kft. tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék 
vonatkozásában  

- 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be azt, 
- 2013. november 15. és 2014. december 18. között nem bizonyított, így jogi értelemben 

valótlan gyógyhatás állításokat tett közzé, 
- egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan 2013. november 15. és 2014. 

december 18. között megtévesztő állításokat tett közzé.  
 
Az eljáró versenytanács ezen gyakorlat miatt 19.532.490,- Ft (azaz tizenkilencmillió-
ötszázharminckétezer-négyszázkilencven forint) bírság megfizetésére kötelezi a PEMF 
Elektronik Kft.-t, amely összeget a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a 
Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája 
javára köteles megfizetni a vállalkozás.  

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

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

 
v é g z é s t .  

 
Az eljáró versenytanács a használati útmutatóban foglaltakon túlterjeszkedő állítások a 
biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényt is sértő volta tekintetében a 
versenyfelügyeleti eljárást megszünteti. 
A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál 
benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.  

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a 
határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni. 

 
 

I N D O K O L Á S  
 

I. 
Az eljárás megindulása 

 

1. A vizsgálatot elrendelő, a versenyfelügyeleti eljárást megindító végzés1 indokolása szerint 
a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a PEMF Elektronik Kft. (1054 Budapest, 
Honvéd utca 8. 1. em. 2.) [korábbi elnevezés: PEMF MEDICAL Kft. (1117 Budapest, 
Október Huszonharmadika utca 8-10. 4. em.)] az ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás 
készülék népszerűsítése során alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában 
valószínűsíthetően nem kellően megalapozott célra való alkalmasságot és gyógyhatásokat 
jelenített meg és ezzel valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Fttv.) 3. §-ának (1) bekezdésében előírt tilalmat az Fttv. mellékletének 17. 
pontja és az Fttv. 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával. 

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a PEMF Elektronik Kft. (1054 
Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.) az ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás készülék - 
amely orvostechnikai eszköznek és gyógyászati segédeszköznek minősül – népszerűsítése 
során a használati útmutatóban meghatározott indikációkon valószínűsíthetően túlmutató 
állításokat tett közzé, ezzel valószínűsíthetően megsértette a biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. §-a (1) 
bekezdésének d) pontját. Ezért a Gazdasági Versenyhivatal 2014. október 31. napján 
versenyfelügyeleti eljárást indított a PEMF Elektronik Kft. (1054 Budapest, Honvéd utca 
8. 1. em. 2.) ellen. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása 
szerint kiterjed az eljárás alá vontnak az ELIXOR Divine pulzáló mágnesterápiás 

                                                           
1 Lásd: Vj/101/2014. számon nyilvántartott irat. 
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készülékkel összefüggésben 2013. november 15. napjától2 alkalmazott teljes kereskedelmi 
gyakorlatára. A vizsgált időszak vége 2014. december 18. tekintettel arra, hogy az eljárás 
alá vont vállalkozás által üzemeltetett honlap ezen időpontig volt elérhető. 

 

2. A vizsgálatot kiterjesztő 2015. július 29. napján kelt végzés indokolása szerint a 
versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően a Gazdasági Versenyhivatal az eljárást 
kiterjesztette az alábbiakra való tekintettel. Az Elixor Divine mágnesterápiás készülék 
forgalmazását és reklámozását az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a 
továbbiakban: ENKK) 2014. szeptember 9. napjától felfüggesztette, ekként az ezt követően 
megjelent kereskedelmi kommunikációs anyagokban a PEMF Elektronik Kft. 
valószínűleg azt a hamis benyomást keltette – akár önmagában az árunak a kereskedelmi 
gyakorlatban való megjelenése által – hogy az áru jogszerűen forgalmazható. Ezzel a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) mellékletének 9. pontjában foglalt tényállás 
megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt 
tilalmat. 

 
II. 

Az eljárás alá vont 
 

3. Az eljárás alá vont vállalkozás a vizsgálattal érintett időszakban két alkalommal változtatta 
meg a vállalkozás elnevezését3. Az eljárás alá vont cégneve: 

- Elixor Hungary Kft. 2013. október 22. napja és 2014. január 23. napja között, 

- PEMF Medical Kft. 2014. január 23. napja és 2014. október 15. napja között, 

- PEMF Elekronik Kft. 2014. október 15. napjától. 

4. A vállalkozás cégkivonata alapján a főtevékenysége az elektronikus, híradás-technikai 
berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme, amely tevékenységét 2013. október 22. 
napján kezdte meg.4 

5. 2013. éviben  (2013.10.22. – 2013. 12.30. között) elért nettó árbevétel: 38.299.000 Ft. 5 

6. Az eljárás alá vont vállalkozás 2014. évi árbevételére vonatkozóan a számlavezető bank 
által szolgáltatott adatok6 állnak rendelkezésre, amelyek az 1. sz. mellékletben olvashatók. 
2014. évi beszámolóját a vállalkozás nem tette közzé, erre való tekintettel a vizsgáló 2015. 
július 8. napján megkereste a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt7, azonban a megkeresésre 
ezidáig nem érkezett válasz. 

7. A Complex Cégfigyelő szolgáltatásából 2015. november 20-án a GVH arról értesült, hogy 
a PEMF adószáma felfüggesztésre került. Erre tekintettel az eljáró versenytanács 

                                                           
2 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat. 
3 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.  
4 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat. 
5 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat. 
6 Lásd: Vj/101-33/2014. számon nyilvántartott irat. 
7 Lásd: Vj/101-26/2014. számon nyilvántartott irat. 
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ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el8 és megkereste a PEMF számlavezető bankját a 
PEMF számláján lévő és oda befolyó összegek zárolása érdekében.9 

 
III. 

Az érintett termék 
 

8. Az Elixor Divine mágnesterápiás készülék 2013. november 15. és 2014. szeptember 8. 
napja között orvostechnikai eszközként került forgalomba. Az orvostechnikai eszközökről 
szóló 4/2009. (III. 17.) EüM (a továbbiakban: 4/2009. EüM rendelet) 2. §-ának (1) 
bekezdése szerint a rendelet alkalmazásában orvostechnikai eszköz az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § h) pont ha)-hd) alpontjában 
meghatározott eszköz. Az Eütv. 3. §-a h) pontjának ha)-hd) alpontjai szerint orvostechnikai 
eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, 
berendezés, anyag, szoftver vagy más termék - ideértve az azok megfelelő működéséhez 
szükséges szoftvert, amely a gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve 
terápiás célra szolgál, valamint a rendelésre készült eszköz, továbbá a klinikai vizsgálatra 
szánt eszköz is -, amely a gyártó meghatározása szerint emberen vagy emberből származó 
mintán történő alkalmazásra szolgál és amely 

− betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség 
tüneteinek enyhítése, 

− sérülés vagy fogyatékosság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek 
enyhítése vagy kompenzálása, 

− az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, helyettesítése, 
illetve pótlása vagy módosítása, 

− fogamzásszabályozás 
céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre 
elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de 
működése ilyen módon elősegíthető. 

9. A versenyfelügyeleti eljárás során ismertté vált, hogy a vizsgálattal érintett Elixor Divine 
mágnesterápiás készüléket a Gémosz Kft. (2006 Vác, Belgakert utca 5.) gyártja10. 

10. A Gémosz Kft. és a PEMF Elektronik Kft. között létrejött szerződésben kikötésre 
került, hogy a PEMF Elektronik Kft. kizárólag a vizsgálattal érintett termék használati 
útmutatójában megjelenő tájékoztatással megegyező tájékoztatást jelentethet meg. A 
vizsgáló az eljárás során megállapította, hogy a Gémosz Kft.-hez köthető www.gemosz-
elektronika.hu internetes oldalon és a Gémosz Kft. által benyújtott használati útmutatóban 
nem jelenik meg a vizsgálattal érintett valószínűsíthetően jogsértő tájékoztatás az Elixor 
Divine mágnesterápiás készülék vonatkozásában. 

11. A PEMF Elektronik Kft.-n kívül más vállalkozások is forgalmazzák az Elixor Divine 
mágnesterápiás készüléket, azonban a Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett piaci jelzések 

                                                           
8 Vj/101-48/2014. 
9 Vj/101-49/2014. 
10 Lásd: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat.  

http://www.gemosz-elektronika.hu/
http://www.gemosz-elektronika.hu/
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a PEMF Elektronik Kft.-hez voltak köthetőek, így az eljárás során a további forgalmazók 
tevékenységét nem vizsgálta. 

IV. 
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat 

 

12. A jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgyát az eljárás alá vont vállalkozásnak az 
eljárással érintett termékek népszerűsítése során, 2013. november 15. napja és 2014. 
december 18. napja között közzétett egyes állításai, azok megalapozottsága képezték. Az 
eljárás során vizsgált kommunikációkat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

13. Az eljárás alá vont vállalkozás nyilatkozata szerint11 az eljárással érintett termékeket 
elsősorban termékbemutató rendezvényeken népszerűsítette, amelyre telefonos 
megkeresést követően meghívó DM levelet12 küldött a fogyasztóknak a rendezvényekre 
vonatkozóan. Ezen kívül egy szegedi helyi lapban egy hirdetést13 tett közzé a vállalkozás. 
A hirdetés szerint „Ingyenes termokamerás felvételek készülnek önről, valamint megismerheti 
azokat a lehetőségeket, amik egészségéhez nnélkülözhetetlenek”. A hirdetés betegségeket sorol, 
de a készüléket nem említi 

14. Az eljárás során a GVH a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalak 
tartalmát, valamint a tanúvallomások14 alapján a termékbemutatón elhangzott szóbeli 
állítások kereskedelmi kommunikáció tartalmát vizsgálta.  

15. A fenti két internetes oldalon az 1590 Budapest, Pf. 182. cím került megjelenítésre, 
amely postafiókot a PEMF Elektronik Kft. rendelte meg,15 így ezen internetes oldalakon 
megjelent tájékoztatások tartalma az eljárás alá vont vállalkozáshoz volt köthető az 
alábbiakban kifejtettekre való tekintettel, annak ellenére, hogy a www.elixor.hu honlapon 
az Elixor Trade Kft. neve került feltüntetésre kapcsolatként a fenti postafiókcím mellett.16 

16. A www.elixor.hu internetes oldal 2014. december 17. napján volt utoljára elérhető a 
fogyasztók számára.17 A www.pemf.hu internetes oldal 2014. december 18. napján volt 
utoljárax elérhető a fogyasztók számára18. 

17. A tanúvallomások alapján megállapítható volt, hogy 2013 decemberében vettek részt a 
tanúk az eljárás alá vont vállalkozás által szervezett termékbemutatón. 

18. A tanúvallomások szerint19 a termékbemutatók alkalmával egészségügyi problémára 
ajánlotta az eljárás alá vont PEMF Elektronik Kft. az eljárással érintett terméket egy 

                                                           
11 Lásd: Vj101-31/2014. számon nyilvántartott irat. 
12 Az eljárás során az eljárás alá vont vállalkozás nem nyújtotta be a meghívó DM leveleket, azok tartalma más 
forrásból, például a tanúktól sem volt beszerezhető, így azok tartalmát a GVH jelen eljárásban nem vizsgálta. 
13 Az eljárás alá vont másolatban becsatolta egy szegedi helyi lapban megjelent kommunikáció tartalmát a 
versenyfelügyeleti eljárást megelőző panaszos eljárásban, azonban a kommunikáció megjelenésének helye és 
időpontja az eljárás alá vont vállalkozás együttműködésének hiányában nem volt feltárható, ezért az ezen 
cikkben szereplő tartalom vizsgálata nem képezte az eljárás tárgyát. 
14 A vizsgáló a számlavezető bank adatszolgáltatásának hiányában tanúként csak a versenyfelügyeleti eljárást 
megelőző panaszos eljárások során ismertté vált panaszosokat idézte, akik a vizsgált időszakban - azon belül is 
2013. december hónapban - vettek részt termékbemutatón a jelen eljárásban érintett termékkel kapcsolatban. 
Három idézett tanúból kettő tanú jelent meg. 
15 Lásd: Vj/101-13/2014. számon nyilvántartott irat. 
16 Lásd: Vj/101-32/2014. számon nyilvántartott irat,   
17 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat, amely az akkor még PEMF Medical Kft. néven 
tevékenykedő cég 2013.10.22 – 2013. 12. 31 közötti időszakban elért nettó árbevételét tartalmazza. 
18 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.  

http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
http://www.elixor.hu/
http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
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egészségügyi felmérést követően. Az előadáson szóban elhangzott tájékoztatás alapján a 
tanúk elmondása20 szerint az Elixor Divine mágneses készülék Tanú 1 szerint21 „minden 
betegségre megoldást ajánl, minden betegséget gyógyít, alkalmazása révén gyógyszerre 
sincs szükség”. Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, hogy a Tanú 2 szerint22 
„vérrel kapcsolatos egészségügyi problémákra alkalmas a készülék, vértisztító hatású, 
érrendszeri problémákat, valamint ízületi problémákat is megoldja a készülék”. 

19. Az eljárás alá vont a fentiek szerint a termékbemutatókon adott szóbeli tájékoztatások, 
a www.elixor.hu, a www.pemf.hu internetes oldalakon a vizsgált időszakban alkalmazott 
kereskedelmi kommunikációjában a vizsgálattal érintett termékekkel kapcsolatban 
valószínűsíthetően megtévesztő állításokat fogalmazott meg, az alábbiak szerint23: 

                                                                                                                                                                                     
19 Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat. 
20 Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat. 
21 Lásd: Vj/101-24/2014. számon nyilvántartott irat.  
22 Lásd: Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat.  
23Lásd: Vj/101-31/2014. számú irat mellékleteként nyilvántartott irat.  
24 Lásd: Vj/101-27/2014. számon nyilvántartott irat. 

Termék Megjelenés helye Gyógyhatás állítások Egészségre ható 
állítások 

Elixor 
Divine 
mágnes- 
terápiás 
készülék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.pemf.hu24 

Szív- és érrendszer gyógyítása, kezelése 
Reumás ízületi gyulladás gyógyítása, kezelése 
Porckorongsérv, gerincsérv gyógyítása, 
kezelése 
Ízületi kopás gyógyítása, kezelése 
Csontritkulás gyógyítása, kezelése 
Vérnyomás gyógyítása, kezelése 
Érelmeszesedés gyógyítása, kezelése 
Visszértágulat gyógyítása, kezelése 
Lábszárfekély gyógyítása, kezelése 
Cukorbetegség gyógyítása, kezelése 
Crohn betegség gyógyítása, kezelése 
Fejfájás, migrén gyógyítása, kezelése 
Alvászavar gyógyítása, kezelése 
Fülzúgás gyógyítása, kezelése 
Szélütés gyógyítása, kezelése 
Alzheimer – kór gyógyítása, kezelése 
Parkinson – kór gyógyítása, kezelése 
Sclerosis multiplex gyógyítása, kezelése 
Rák gyógyítása, kezelése 
Pikkelysömör gyógyítása, kezelése 
Zöldhályog gyógyítása, kezelése 
Merevedési zavar gyógyítása, kezelése 
Ízületi fájdalmak gyógyítása, kezelése 
Migrén gyógyítása, kezelése 

- serkenti  
  a keringést 
- elősegíti  

a salak— 
anyagok 

távozását a 
nyirokrend-

szeren 
keresztül, 

http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
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V. 

A vizsgált kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó bizonyítékok 
 
V.1. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ eljárása 
 
20. Az ENKK a 2014. augusztus 29. napján kelt, 010445-010/2014/OTIG számú 

határozattal29 az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék forgalmazását 
felfüggesztette, reklámozását megtiltotta tekintettel arra, hogy a termék műszaki 
dokumentációja hiányosságokat mutatott, valamint arra, hogy az eljárás során a 
gyártó által a termékkel összefüggésben benyújtott műszaki dokumentáció klinikai 
értékeléssel kapcsolatos irataiban foglaltak nem feleltek meg az orvostechnikai 
eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletklinikai értékeléssel kapcsolatban 

                                                           
25 Lásd: Vj/101-28/2014. számon nyilvántartott irat. 
26 Lásd: Vj/101-24/2014. és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat, amelyek alapján megállapítást nyert, 
hogy 2013. decemberében vettek részt a tanúk az eljárás alá vont vállalkozás által szervezett termékbemutatón. 
27 Lásd: Vj/101-24/2014. számon nyilvántartott irat. 
28 Lásd: Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat. 
29 Lásd:Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat. 

Potencizavar gyógyítása, kezelése 

www.elixor.hu25 
Magas vérnyomás gyógyítása, kezelése 
Reuma gyógyítása, kezelése 
Érszűkület 
Cukorbetegség gyógyítása, kezelése 
Betegségeket elkerülni lehetetlen… ám nem 
mindegy hogyan éljük át 

- 

tanúvallomás26 „minden betegségre megoldást ajánl, minden 
betegséget gyógyít, alkalmazása révén 
gyógyszerre sincs szükség”. /Tanú 1/27  
Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, 
hogy a „vérrel kapcsolatos egészségügyi 
problémákra alkalmas a készülék, vértisztító 
hatású, érrendszeri problémákat, valamint 
ízületi problémákat is megoldja a készülék”. 
/Tanú 2/28 

- 
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támasztott követelményeinek, illetve az ETT TUKEB30 állásfoglalás alapján nem 
voltak alkalmasak a termék hatékonyságának igazolására. 

21. Az ENKK eljárása során megállapította, hogy az Impulser International AG a 
GÉMOSZ Kft. infrastruktúráját bérelte az Impulser Pro termék gyártásához, azonban az 
Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készüléket a GÉMOSZ Kft. gyártja, mint saját 
terméket. 

22. A GÉMOSZ Kft. a fenti két termék külső megjelenésében rejlő hasonlóság indokául 
előadta, hogy az Impulser International AG31 működésének beszüntetése jelentős pénzügyi 
hátrányt okozott a GÉMOSZ Kft.-nek, aki ezért a korábban rendelt és az Impulser 
International AG által kifizetetlenül hagyott alumínium vázakat használja fel az Elixor 
Divine mágnesterápiás készülékek gyártása során. A GÉMOSZ Kft. az ENKK eljárása 
során tett nyilatkozatában kiemelte, hogy a vizsgálattal érintett mágnesterápiás készülék 
tartalmát tekintve egyedülálló, abban az Impulsert mágnesterápiás készüléktől eltérő 
áramkörök és szerkezet került beépítésre.  

23. A GÉMOSZ Kft. nyilatkozata alapján az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás 
készülék 2013. november 15. napjától van forgalomban32. 

24. Az ENKK tájékoztatása33 szerint a GÉMOSZ Kft. a 2014. szeptember 19. napján kelt 
levele értelmében tájékoztatta az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék 
forgalmazóit, viszonteladóit az ENKK fenti forgalmazást felfüggesztő, reklámozást 
megtiltó 2014. szeptember 9. napján jogerőre emelkedett határozatról. 

 

V. 2. Az eljárás alá vont által csatolt bizonyítékok 

 

25. Az eljárás alá vont az alábbi bizonyítékokat nyújtotta be a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz34: 

- Megfelelőségi Nyilatkozat, melyet a GÉMOSZ Elektornikai Készülékgyártó 
Kft. kérésére az OTDM Certificare nevezetű bukaresti székhelyű cég állított ki, igazolva 
azt, hogy az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék teljes mértékben megfelel az 
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (93/42/EEC európai 
direktíva és módosításai) előírásainak,  

                                                           
30 Lásd: Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatástechnikai Bizottság. 
31 A Gazdasági Versenyhivatal Vj/15/2012. és Vj/12/2014. számon két alkalommal versenyfelügyeleti eljárást 
folytatott Impulser termékekkel kapcsolatban.. 
32 Lásd:Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat. 
33 Lásd: Vj/101- 30/2014. számon nyilvántartott irat melléklete. 
34 Lásd: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat, amely a P/1751-5/2013 sz. eljárás irataiból került 
átemelésre. 
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- EK Tanúsítvány, melyet a GÉMOSZ Elektornikai Készülékgyártó Kft. 
kérésére az OTDM Certificare nevezetű bukaresti székhelyű cég állított ki, igazolva azt, 
hogy az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék gyártójának - a GÉMOSZ 
Elektornikai Készülékgyártó Kft.-nek - minőségbiztosítási rendszerét tanúsítja, 

- Magnetic matress pad use in patiencts with fibromyalgia: randomized double-
blined study (Marko S. Markov), amely a mágneses matracok krónikus izomfájdalom 
esetén való alkalmazásával kapcsolatban végzett kettős vakteszt eredményeit ismerteti. A 
tanulmány szerint azok, akik 8 órát a mágneses matracon aludtak 16 héten át, azoknál 
jelentős mértékű fájdalomcsökkenés és alvás javulás volt tapasztalható. 

- Electromagnetic field stimulation of Soft tissues: Pulsed Radio Frequency 
Treatment of Post – operative Pain and Edema (Marko S. Markov), amely a lágy szövetek 
elektromágneses mezővel végzett stimulációjára vonatkozó kutatási eredményeket mutatja 
be. A tanulmány szerint az ödémák és a fájdalom csökkentés terén jelentős eredmények 
érhetőek el. 

- Electric Current and Electromagnetic Field Effectson Soft Tissiue: Implication 
for wound healing (Marko S. Markov), amely a lágy szövetekre gyakorolt hatását mutatja 
be az elektromos áramnak és az elektromágneses térnek. A tanulmány végkövetkeztetése 
szerint további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy igazolást nyerhessen az 
elektromágneses tér emberi szervezetre kifejtett, feltételezett jótékony hatása, azonban a 
jelenlegi eredmények szerint javulás érhető el például a felfekvések, a krónikus fekély, 
akár diabéteszes fekély esetén, asztma esetén, agyi betegségek, immunbetegségek, égések 
esetén. 

 
VI. 

Jogi háttér 
 

VI.1. Hatály 
 
26. A fentebb ismertetett tényállásra az Fttv. rendelkezései alkalmazandók tekintettel arra, 

hogy az eljárás alá vont által alkalmazott tájékoztatások fogyasztóknak szólnak. Az 
ügyindító végzésre tekintettel (figyelemmel arra, hogy a termék a forgalmazás egy 
meghatározott időszakában előzetesen valószínűsített módon gyógyászati segédeszköznek 
minősülhetett) a Gyftv. szabályainak vizsgálata is indokolt volt. 

 
VI.2. Hatáskör, illetékesség 
 
27. Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos 

hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt indított ügyekben, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi 
befolyásolására alkalmas. 

28. A PEMF Medical Kft. által megvalósított kereskedelmi gyakorlat tekintetében a 
gazdasági verseny érdemi érintettsége az Fttv. 11. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontja 
alapján megállapítható, tekintettel arra, hogy a fogyasztók közvetlen megkeresésének 
módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé 
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irányult a címzett küldemények legalább három megyében történő terjesztése révén, 
valamint több mint három megyében valósult meg az áru eladásának helyén alkalmazott 
eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat35  

29. A Gazdasági Versenyhivatal illetékességét a Tpvt. 46. §-a állapítja meg. 

30. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) arról tájékoztatta36 a 
Gazdasági Versenyhivatalt, hogy a területi felügyelőségek Bács-Kiskun megyében, 
Baranya megyében, Békés megyében, Fejér megyében, Komárom-Esztergom megyében 
jártak el a PEMF Elektronik Kft. - korábbi elnevezése Pemf Medical és Elixor Hungary 
Kft.37 (2600 Vác, Déli út 16.) – által az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék 
népszerűsítése során megvalósított kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában. 

31. Az NFH-val folytatott hatásköri egyeztetés eredményeként az NFH a Gazdasági 
Versenyhivatalhoz áttette ezen ügyeket. 

32.  A Gyftv. 18/A. §-ának (1) bekezdése szerint a Gyftv. II. fejezetében meghatározott 
szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására - a (2) bekezdésben foglalt 
kivételekkel - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság a fogyasztókkal 
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben 
meghatározott szabályok szerint jár el. 

 
VI.3. Vonatkozó jogszabályok 
 
33. A IV. fejezetben ismertetett kereskedelmi gyakorlat értékelésére az Fttv. mellékletének 

9. és 17. pontja, az Fttv. 6. §-a (1) bekezdés b) pontja, az Fttv. 3. §-a (1) bekezdése, 
valamint a Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint kerül sor. 

34. Az értékelés során az eljáró versenytanács figyelembe vette továbbá a 4/2009. (III. 
17.) EüM rendelet rendelkezéseit is, tekintettel arra, hogy az eljárással érintett terméket a 
vizsgált időszakban az eljárás alá vont vállalkozás orvostechnikai eszközként forgalmazta. 

35. Az Fttv. mellékletének 9. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak 
valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a 
kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen 
forgalmazható. 

36. Az Fttv. mellékletének 17. pontja szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat annak 
valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési 
zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. 

                                                           
35 Lásd: Vj/101-6/2014. számon nyilvántartott irat. 
36 Lásd: Vj/101-6/2014. számon nyilvántartott irat. 
37 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat.  
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37. Az Fttv. 3. §-a (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. 

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

b) az áru lényeges jellemzői, így különösen 

ba) kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, tartozékai 

bb) mennyisége, 

bc) származási helye, eredet, 

bd) előállításának vagy szolgáltatásának módja és időpontja, 

be) beszerezhetősége, szállítása, 

bf) alkalmazása, a használatához, fenntartásához szükséges ismeretek, 

bg) az adott célra való alkalmassága, a használatától várható eredmények, előnyei, 

bh) veszélyessége, kockázatai, 

bi) környezeti hatásai, 

bj) az egészségre gyakorolt hatása, vagy 

bk) tesztelése, ellenőrzöttsége vagy annak eredménye. 

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

40.  A Gyftv.  3. §-ának 6. pontja alapján gyógyászati segédeszköz az átmeneti vagy végleges 
egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott 
orvostechnikai eszköz (beleértve az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköznek nem minősülő ápolási technikai 
eszköz, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személy folyamatos jelenlétét. 

41. Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyek egyben orvostechnikai 
eszközöknek is minősülnek, a Gyftv.-ben és az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, 
illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző 
személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
3/2009 (II.25.) EüM rendeletben előírt szabályok, valamint a gyógyászati segédeszköz 
forgalmazásával kapcsolatban a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 
kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben 
előírtak is irányadók.[1] A hatályos jogi szabályozás alapján tehát azon eszközöknek, 
melyek gyógyászati segédeszköznek és orvostechnikai eszköznek is minősülnek egyszerre 
több, ágazati jogszabályban foglalt előírásnak kell megfelelniük. 

                                                           
[1] http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=26 

http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=26
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42. Lényeges továbbá, hogy a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 
vonatkozó jogszabályi előírás alapján a gyógyászati segédeszköz nem forgalmazható 
üzleten kívüli kereskedelem, árubemutatóval egybekötött termékértékesítés útján. 

43. A Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a támogatással nem rendelhető 
gyógyászati segédeszközök reklámozása akkor megengedett, ha a reklám a gyógyászati 
segédeszközt a használati útmutató alapján mutatja be.  

44. A Gyftv. 18/A. §-ának (1) bekezdése szerint a gyógyszerrel és gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat a Gyftv.-ben, 
illetve a Gyftv. 77. §-a (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott 
rendeletben[2] meghatározott szabályai megsértése esetén az eljárás lefolytatására - a (2) 
bekezdésben foglalt kivételekkel - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság az 
Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el. 

45. A Gyftv. 18. §-a (1) bekezdése értelmében a gyógyszerrel és gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat e törvényben, valamint a 77. § (2) 
bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben meghatározott 
szabályai megsértéséért - a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - az felel, 
aki a kereskedelmi gyakorlat tekintetében önálló foglalkozásával vagy gazdasági 
tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, és a kereskedelmi gyakorlattal érintett 
gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz értékesítése, eladásának ösztönzése 
közvetlenül érdekében áll. 

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

47. A Tpvt. 44. §-ának (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra – az ott írt 
kivételekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

                                                           
[2] Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői 
tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, 
fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM 
rendelet 
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48. A Ket. 31. § (1) bekezdés i) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha  
hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben 
nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. 

 

VI.4. Az érintett fogyasztó 

 

49. A vizsgált kereskedelmi gyakorlat megítélése során - ha az a fogyasztók egy 
meghatározott csoportjára irányul - az Fttv. alkalmazásában az adott csoport tagjaira 
általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.  

50. Az Fttv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint, ha a kereskedelmi gyakorlat csak a 
fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában 
koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, 
és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az 
érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni. 

51. A jelen eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat elsősorban olyan fogyasztókat 
célzott meg, akik a kereskedelmi kommunikáció által felhívott betegségekben szenvednek, 
és a betegségük vonatkozásában tartós tünetmentes állapotot kívánnak elérni. Ezen 
fogyasztók kifejezetten sérülékeny fogyasztói csoportot alkotnak, akik fokozottabban 
érzékenyek minden olyan új információra, termékre és terápiás lehetőségre, amely 
állapotuk javulását, tüneteik enyhülését, és gyógyulásukat ígéri. A fogyasztói döntésük 
meghozatala során a legfontosabb szempont számukra az ígért, és ezért várt gyógyító, 
megelőző, regeneráló hatás megvalósulása. Ezen fogyasztók ügyleti döntéseik meghozatala 
során meglévő egészségügyi problémájuk következtében az átlagosnál sérülékenyebbek a 
vállalkozások kereskedelmi kommunikációi révén közvetített üzenetekre.  

52. A kereskedelmi gyakorlat – annak tartalmára is tekintettel – az Fttv. 4. §-ának (2) 
bekezdése szerinti sérülékeny fogyasztókat érint, így azok fogyasztókra gyakorolt hatása is 
ezen mérce alapján értékelendő. 

 

VI.5. A fogyasztó ügyleti döntése 

 

53. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró ügyleti döntés meghozatala egy 
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga 
eszközeivel. 

54. Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a 
fogyasztó döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a 
folyamatra – ideértve a figyelem felkeltését is. 
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55. Jelen eljárásban a fogyasztó ügyleti döntésének tekinthető az, mikor a fogyasztó az 
egészségügyi problémáját azonosítva érdeklődni kezd az annak gyógyítását ígérő, így az 
eljárással érintett termékek iránt (foglalkozni kezd a megvásárlás gondolatával), továbbá 
hogy ezt követően megvásárolja-e vagy sem, vagy esetlegesen egy másik hasonló termék 
megvásárlása mellett dönt. 

 

VI.6. A fogyasztó által észlelt üzenet 
 
56. A kereskedelmi gyakorlat üzenete az eljáró versenytanács álláspontja szerint az, hogy 

az eljárással érintett termék 

a) jogszerűen forgalmazható, 

b) használatával számos betegség hatékonyan kezelhető, gyógyítható, 

c) használata – a keringés és a salakanyagok távozása szempontjából – kedvező az 
egészségre. 

 
VI.7. A vizsgált magatartás 
 
57. A jelen versenyfelügyeleti eljárásnak nem az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás 

készülékkel végezhető terápia a tárgya, hanem az adott készülékre vonatkozó kereskedelmi 
gyakorlat. 

58. Azt szükséges értékelni, hogy 

a)  az eljárás alá vont vállalkozás valósan keltette-e azt a benyomást önmagában a 
kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítéssel, hogy a vizsgálattal érintett termék 
jogszerűen forgalmazható, 

b)  az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék népszerűsítésére szolgáló, 
betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására vonatkozó állítások valósak voltak-e, 

c)  egyes állításokkal jogszerűen tulajdonított-e az eljárás alá vont a terméknek 
egészségre gyakorolt kedvező hatást.  

 

VI.8. Az eljáró versenytanács értékelési feladatköre 

 

59. A Gazdasági Versenyhivatalnak a tényállás tisztázása körében nem az a feladata, hogy 
a különböző hatóságok által lefolytatott vizsgálatokat megismételve vagy azok helyett 
szakértői bizonyítást folytasson le az áru emberi szervezetre, illetve az egészségre 
gyakorolt hatását, mint a termék lényeges tulajdonságát illetően. A Gazdasági 



15 

 

Versenyhivatal feladata annak elemzése, hogy a fogyasztóknak szóló tájékoztatásokban 
megfogalmazott állítások egészségre vonatkoznak-e, illetve gyógyhatásra (betegséget 
megelőző, kezelő, a betegség tüneteit enyhítő hatásra) utalnak-e vagy sem. Ha a 
tájékoztatások ilyen hatást fogalmaznak meg, akkor a jogsértés megállapítható, 
amennyiben az állítások valóságnak való megfelelését a tudományos bizonyítottsággal 
szemben támasztott követelményeknek megfelelően, tudományos ismeretekkel nem 
igazolja. Hangsúlyozandó, hogy a tudományos bizonyítottság meglétének igazolása nem a 
Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásban kell, hogy megtörténjen, hanem az erre illetékes 
hatóság előtt38. 

 
 

VII. 
A vizsgált magatartás értékelése 

 
VII.1. Az áru jogszerű forgalmazására vonatkozó benyomás megítélése 
 
60. A versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont vállalkozás 2014. szeptember 9. 

napja és 2014. december 18. napja között az ENKK forgalmazást felfüggesztő, 
reklámozást megtiltó határozata39 ellenére népszerűsítette az Elixor Divine mágnesterápiás 
készüléket a www.elixor.hu és a www.pemf.hu internetes oldalakon40 és tartott 
termékbemutatókat, amelyeken értékesítésre is sor került. 

61. A Gazdasági Versenyhivatal előtt ismert, hogy a vizsgálattal érintett Elixor Divine 
mágnesterápiás készülék gyártója, a GÉMOSZ Kft. tájékoztatta41 az eljárás alá vont 
vállalkozást az ENKK forgalmazást felfüggesztő reklámozást megtiltó határozatáról. 

62. A versenyfelügyeleti eljárás során azonosításra került azonban, hogy az eljárás alá 
vont vállalkozás a vizsgálattal érintett tartalmat a www.elixor.hu és a www.pemf.hu 
internetes oldalakon – az ENKK forgalmazást felfüggesztő reklámozást megtiltó 2014. 
szeptember 9. napján jogerőre emelkedett határozatát követően - 2014. december 18. 
napjáig tette közzé.42 Megállapítható továbbá a banki jóváírásokból (lásd a mellékletet), 
hogy 2014 októberében és novemberében is jelentős árbevételt ért el a vállalkozás. 

63. A fentiekre való tekintettel az eljárás alá vont azon kereskedelmi gyakorlatával, hogy 
az ENKK forgalmazást felfüggesztő, reklámozást megtiltó határozata ellenére 2014. 
szeptember 9. napja és 2014. december 18. napja között a www.elixor.hu és a 
www.pemf.hu internetes oldalakon tovább népszerűsítette, illetve egyáltalán megjelenítette 
az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket megvalósította az Fttv. mellékletének 9. 

                                                           
38 Lásd: Vj/46-21/2014. számú határozat. 
39 Lásd:Vj/101-30/2014. számon nyilvántartott irat. 
40 Lásd: Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat. 
41 Lásd: Vj/101-32/2014. számon nyilvántartott irat. 
42 Lásd:Vj/101-29/2014. számon nyilvántartott irat. 

http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
http://www.elixor.hu/
http://www.pemf.hu/
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pontjában szabályozott magatartást43, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) 
bekezdését. 

 
VII.2. A gyógyhatásállítások értékelése 
 
VII.2.1. A gyógyhatásállítások megítélése a klinikai értékelésre tekintettel 

64. A versenyfelügyeleti eljárás során a Gazdasági Versenyhivatal a rendelkezésére 
bocsátott bizonyítékok körében megvizsgálta a 4/2009 EüM rendelet 3.§-ának (10) 
bekezdése és a 4/2009 EüM rendelet 10. melléklete szerinti klinikai értékelést. 

65.  A klinikai értékelés lényege abban áll, hogy a gyártó a rendelkezésére álló klinikai 
adatok alapján felfedi és elemzi az eszköz - gyártó szándéka szerinti - teljesítőképességét 
és kockázatait. Majd a negatívumokra is kiterjedő kritikus értékelést követően nyilatkozik 
arról, hogy megítélése szerint a feltárt nemkívánatos kockázatok elfogadható mértékűek-e 
a klinikai adatokkal igazolt teljesítőképességgel összevetve. 

66. A klinikai értékelésnek alkalmasnak kell lennie a teljesítőképesség, a mellékhatások és 
a készülék használatából fakadó előny és hátrány megítélésére. Az eszköznek rendelkeznie 
kell a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel és alkalmasnak kell lennie a gyártó által 
megadott egy vagy több funkcióra. A klinikai értékelésnek ennek megfelelően tartalmaznia 
kell azt, hogy milyen indikációra és milyen teljesítőképességgel vizsgálta az eszközt. 
Amennyiben akár ezek gyártói meghatározása, akár ennek igazolása nem megfelelő, a 
klinikai értékelés nem igazolja az eszköz teljesítőképességét. 

67. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban alapvetően az ENKK az érintett orvostechnikai 
eszközök forgalmazásával kapcsolatban meghozott döntése nem pusztán felfüggesztette a 
termék forgalmazhatóságát (és reklámozhatóságát), de egyben az eljárás alá vont 
kereskedelmi kommunikációját megalapozó klinikai értékelés tekintetében is állást foglalt.  

                                                           
43 Az Fttv. Nagykommentár értelmében (631. oldal): „Az iránymutatás értelmében a gyakorlatok második 
kategóriája olyan termékeket vagy szolgáltatásokat érint, amelyek önmagukban nem illegálisak ugyan és 
jogszerűen piacra bocsáthatók és árusíthatók, de csak bizonyos körülmények között és/vagy bizonyos 
korlátozások mellett, így például az olyan gyógyszertermékek vagy fegyverek, amelyek csak engedély alapján 
árusíthatók és engedéllyel vásárolhatók (engedély/recept stb.). Ezekben a helyzetekben az Fttv. mellékletének 9. 
pontja alapján a vállalkozások nem kelthetik azt a benyomást, hogy nincs semmiféle jogi korlátja vagy feltétele e 
termékek vagy szolgáltatások értékesítésének. 
….. Az Fttv. mellékletének 9. pontja szerinti jogszabályi rendelkezésnek nem tényállási eleme az, hogy az áru – 
amely alatt a termék és a szolgáltatás is értendő – kereskedelmi gyakorlatban való feltüntetésén túl, maga a 
kereskedelmi gyakorlat a termék jogszerű forgalmazhatóságára utaló külön tájékoztatást, közlést, információt 
tartalmazzon a jogsértés megállapításához. A tényállás kimerítéséhez önmagában elegendő a terméknek a 
kereskedelmi gyakorlatban történő feltüntetése. 
A 46/2009. VJ ügyben vizsgált esetben a vállalkozás több termékének a forgalmazását az illetékes hatóság 
betiltotta. Több termék forgalmazási tilalom alatt állt, de a vállalkozás forgalmazta. Mindezek alapján a VT 
szerint a vállalkozás magatartása [figyelemmel az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdésére és az Fttv. mellékletének 9. 
pontjában foglaltakra] tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor tájékoztatásaiban valótlanul 
állította vagy olyan hamis benyomást keltett – a szóban forgó áruknak a kereskedelmi gyakorlatban való 
megjelenítése által –, hogy az áru jogszerűen forgalmazható, sértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezést.” 
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68. Az ENKK a 2014. augusztus 29. napján kelt, 010445-010/2014/OTIG számú 
határozatban kimondta, hogy a klinikai értékeléssel kapcsolatos iratokban foglaltak nem 
feleltek meg az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. EüM rendelet klinikai 
értékeléssel kapcsolatban támasztott követelményeinek, illetve az ETT TUKEB 
állásfoglalás alapján nem voltak alkalmasak a termék hatékonyságának igazolására. A 
forgalmazás felfüggesztéséről szóló határozat kelte ugyan 2014. augusztus 29., azonban az 
abban foglalt megállapítások szerint a klinikai értékelés már a 2013. november 15. és 2014. 
szeptember 8. napja közötti időszakban sem volt alkalmas a termék hatékonyságának 
igazolására. Általánosságban is megállapítható, hogy „... a termék forgalmazása a 
megfelelő dokumentáció hiányában nem engedhető meg. Ezzel pedig a gyártónak már a 
forgalomba hozatal idején, azaz a termék forgalmazásának megkezdése pillanatában 
rendelkeznie kell.”44 

69. Általánosságban megállapítható, hogy ha a klinikai értékelést a szakhatóság már 
vizsgálta, és elégtelennek találta, vagy épp ellenkezőleg: azt nem kifogásolta, akkor ebben 
a körben az eljáró versenytanács sem juthat más eredményre45. 

70. Tekintettel arra, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált kereskedelmi 
gyakorlat valóságtartalmának igazolására a vizsgált eszközök orvostechnikai eszközként 
történt besorolása okán – a 4/2009. EüM rendelet fentebb ismertetett előírásai miatt – az 
ENKK által elfogadott klinikai értékelés figyelembe vételével kerülhet sor, ezért az eljáró 
versenytanács erre tekintettel nem fogadja el az az eljárás alá vont vállalkozás által 
benyújtott egyéb bizonyítékokat, mivel ebben a körben a Gazdasági Versenyhivatal sem 
juthat az ENKK állásfoglalásától eltérő eredményre. 

71. Elfogadott klinikai értékelés hiányában minden további, az eljárás alá vont vállalkozás 
által becsatolt, az eljárással érintett termék hatásosságát bizonyítani kívánó bizonyíték 
irreleváns.46 Egyebekben  - a klinika értékelés hiányosságaitól, nem megfelelő voltától 
függetlenül is - megállapítható, hogy a vizsgált kereskedelmi gyakorlatban megjelenő 
indikációk meghaladják a klinikai értékelésben47 rögzített felhasználási kört, nevezetesen a  

- fájdalomcsillapítást és  
- a mikrocirkuláció javítását. 

 

VII.2.2. A gyógyhatásállítások bizonyítására benyújtott dokumentumokra vonatkozó 
megjegyzések 

                                                           
44 Vj/101-30/2014. 5. old. 
45 Lásd: VJ/46-21/2014. számú határozat. 
46 Lásd: Vj/15/2012. számon nyilvántartott és a Vj/46/2014. számon nyilvántartott versenyfelügyeleti eljárásban 
hozott határozat,  
47 VJ/46-31/2014. 
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72. Megjegyzi az eljáró versenytanács, hogy a versenyfelügyeleti eljárás során benyújtott, 
az V.2. pontban bemutatott bizonyítékok48 egyike sem alkalmas az eljárással érintett 
termék hatékonyságának alátámasztására.  

- Az OTDM Certificare által kiállított megfelelőségi nyilatkozat tartalma nyilvánvaló 
ellentmondásban van az ENKK V.1. pontban bemutatott határozatával, amely éppen az 
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet követelményeinek való 
megfelelés hiánya miatt függesztette fel a termék forgalmazását és tiltotta meg 
reklámozását. 

-  A benyújtott tanulmányok, dokumentumok nem az eljárással érintett termékkel végzett 
klinikai vizsgálatok eredményeit igazolják, összegzik, így egyik cikk sem alkalmas annak 
bizonyítására, hogy a cikkben megjelent használati előnyökkel az eljárással érintett 
készülék is rendelkezne, mivel a termékek ekvivalenciáját az eljárás alá vont sem 
bizonyította.  

 

VII.2.3. A feketelistán szereplő tényállások jogszerűtlensége 

73. A jelen eljárásban vizsgált valamennyi gyógyhatásállítás az Fttv. mellékletének 17. 
pontjában foglaltaknak feleltethető meg. Az Fttv. 3. §-ának (4) bekezdése szerint a 
mellékletben szereplő kereskedelmi gyakorlatok minden további vizsgálat nélkül 
tisztességtelenek, ezen állításokkal kapcsolatban a gyógyhatást tulajdonító magatartás 
vonatkozásában ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást 
nyerhessen, elegendő azt bizonyítani, hogy a kifogásolt kereskedelmi gyakorlat 
megvalósítja a melléklet 17. pontjában foglaltakat. 

 

VII.2.4. Az eljáró versenytanács gyógyhatásállításokra vonatkozó nézetének összegzése 

74. Összefoglalva, a 4/2009 EüM rendeletben előírt, tudományos, jogszabályban 
meghatározott módon végzett, szakhatóság által elfogadott klinikai értékelés hiányában az 
eljárás alá vont vállalkozás által csatolt anyagok nem alkalmasak a vizsgált tájékoztatás 
valós tartalmának igazolására, és nem is igazolják azt. Ennek okán az eljáró versenytanács 
azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás nem szolgált olyan bizonyítékkal, 
amely igazolná, hogy a vizsgálattal érintett termék vonatkozásában közzétett gyógyhatás 
állításai megfelelnének a valóságnak. A fentiekre tekintettel az eljárás alá vontaknak az 
Elixor Divine mágnesterápiás készülékkel kapcsolatos 2013. november 15. és 2014. 

                                                           
48 - Magnetic matress pad use in patiencts with fibromyalgia: randomized double-blined study (Marko S. 
Markov) 

- Electromagnetic field stimulation of Soft tissues: Pulsed Radio Frequency Treatment of Post – operative 
Pain and Edema (Marko S. Markov) 

- Electric Current and Electromagnetic Field Effectson Soft Tissiue: Implication for wound healing 
(Marko S. Markov) 
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szeptember 8. napja között közzétett kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. 
melléklete 17. pontjában foglaltakat, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) 
bekezdését. 

75. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 
18. napja között megvalósította az Fttv. mellékletének 9. pontjában szabályozott 
magatartást, ezért ebben az időszakban a termékkel kapcsolatos gyógyhatás állítások egy 
jogszerűen nem forgalmazható és reklámozható termékre vonatkoztak. Tehát ezen 
időszakban is megvalósította az eljárás alá vont a fenti jogsértést. 

 
VII.3. Az egészségre vonatkozó állítások értékelése 
 
76. A jelen pontban a kereskedelmi kommunikációban a termékkel kapcsolatban tett 

alábbi állítások értékelésére kerül sor:  

- serkenti a keringést, 

- elősegíti a salakanyagok távozását a nyirokrendszeren keresztül. 

77. Ezek az állítások tartalmukat tekintve egészségre vonatkozó állításnak minősülnek. Az 
eljárás során megállapítást nyert, hogy az Elixor Divine mágnesterápiás készülékkel 
kapcsolatos – előző pontban idézett - kommunikáció alapján az Fttv. 6. § (1) bekezdésének 
bj) alpontjának sérelme vethető fel. 

78.  A most vizsgált állítások más kategóriába tartoznak, mint az Fttv. feketelistájának 17. 
pontja szerint tiltott magatartások. Azt sugallják, hogy az eljárással érintett termékek 
alkalmazása és az egészség között összefüggés van, de nem állítják azt, hogy alkalmas 
betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei 
gyógyítására. 

79.  Ahhoz, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ténye bizonyítást nyerhessen, 
egyfelől azt kell tisztázni, hogy az eljárás alá vont kereskedelmi gyakorlata valótlan 
információt tartalmazott-e vagy valós információt megtévesztésre alkalmas módon tett-e 
közzé a termékek egészségre gyakorolt hatása, célra való alkalmassága vonatkozásában, 
másfelől, hogy alkalmas volt-e arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára 
késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg. 

80. Az egészséghatás állítások tekintetében is irányadó mindaz, amit az eljáró 
versenytanács a gyógyhatásállítások valótlanságára tekintettel megállapított. Az ENKK a 
klinikai értékelést nem tartotta megfelelőnek. Ebben a körben a Gazdasági Versenyhivatal 
sem juthat az ENKK állásfoglalásától eltérő eredményre. 

81. Az eljárás alá vont állításai – így az egészségre vonatkozó állításai – alátámasztására 
kizárólag az V.3. pontban ismertetett cikkeket csatolta be. 
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82. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az V.2 pontban megnevezett 
dokumentumok egyike sem tanúsítja a vizsgált termék egészségre gyakorolt hatását – a 74. 
pontban részletezettekkel összhangban -, és azok egyike sem fogadható el tudományosan 
alátámasztott dokumentumnak.  

83. A valótlan egészséghatás állításokat nem az Fttv. feketelistája minősíti tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatnak, ezért önmagában a magatartás tényállásszerűsége – jelen 
esetben valótlansága – nem elegendő a törvényi tilalom megállapításához. 

84. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az egészségre vonatkozó állítások 
összhatásukban alkalmasak lehettek arra, hogy a fogyasztót az eljárással érintett Elixor 
Divine mágnesterápiás készülékek egészségre gyakorolt hatásai tekintetében 
megtévesszék, és ezáltal olyan ügyleti döntés meghozatalára késztessék, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg. 

85. A fentiekre való tekintettel az eljárás alá vontnak az Elixor Divine mágnesterápiás 
készülékkel kapcsolatos 2013. november 15. és 2014. szeptember 8. napja között közzétett 
kereskedelmi gyakorlata megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában 
szabályozott magatartást, és ezáltal megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését. 

86. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont 2014. szeptember 9. napja és 2014. december 
18. napja között a megvalósította az Fttv. mellékletének 9. pontjában szabályozott 
magatartást, ezért ebben az időszakban a termékkel kapcsolatos egészségre vonatkozó 
állítások egy jogszerűen nem forgalmazható és reklámozható termékre vonatkoztak. Tehát 
ezen időszakban is megvalósította az eljárás alá vont a fenti jogsértést. 

 

VII.4. A használati útmutatón túlmutató tájékoztatás 

87. Az ügyindító végzés valószínűsítette, hogy az Elixor Divine mágnesterápiás 
készülékre vonatkozó kommunikáció olyan tájékoztatást is tartalmaz, amely túlmutat a 
használati útmutatóban foglalt állításokon és ezzel megsérti a Gyftv. vonatkozó 
rendelkezéseit is.  

88. Az Elixor Divine mágnesterápiás készüléket gyártó Gémosz Kft. és a PEMF 
Elektronik Kft. között létrejött szerződés szerint a PEMF Elektronik Kft. kizárólag a 
vizsgálattal érintett termék használati útmutatójában megjelenő tájékoztatással megegyező 
tájékoztatást jelentethet meg. A használati útmutatóban nem jelenik meg a jelen eljárásban 
vizsgált tájékoztatás. 

89. Az eljáró versenytanács a jelen eljárásban kifogásolt, a használati útmutatóban nem 
szereplő tájékoztatások mindegyikét megvizsgálta, és vagy gyógyhatásállításnak, vagy 
egészséghatás állításnak tekintette azokat. Nincs olyan elbírálandó további kijelentés, 
amelyről az eljáró versenytanácsnak el kellene dönteni azt, hogy az a használati 
útmutatóban túlmutató állításnak minősül.  



21 

 

90. Bár a jelen eljárásban vizsgált gyógyhatásállítások és egészséghatás állítások 
mindegyike túlmutat a használati útmutatóban foglaltakon, az eljáró versenytanács 
álláspontja szerint ezt a körülményt akkor lehetne - az Fttv. megsértésén túl - a Gyft. 
megsértéseként értékelni, ha egyértelműen megállapítható lenne az, hogy a készüléket az 
eljárás alá vont gyógyászati segédeszközként forgalmazta. 

91. Az ügyindító végzés feltételezte, hogy a készülék gyógyászati segédeszköznek is 
minősül, de az eljáró versenytanács egyetlen dokumentumot sem talált, amelyben az 
eljárás alá vont a terméket gyógyászati segédeszköznek nevezte volna. Az eljárás alá vont 
arra vonatkozóan csatolt Megfelelőségi Nyilatkozat, hogy a készülék megfelel az 
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet előírásainak, az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó Gyftv.-t nem említik a mellékletek. Az eljárás alá 
vont termékbemutatókon értékesítette a készüléket, noha tudnia kellett, hogy gyógyászati 
segédeszközt nem lehet így eladni. Ezek a körülmények inkább az ellen szólnak, hogy az 
Elixor Divine mágnesterápiás készüléket az eljárás alá vont gyógyászati segédeszközként 
hozta volna forgalomba. Az ismertetett körülmények inkább azt látszanak alátámasztani, 
hogy az eljárás alá vont orvostechnikai eszközként forgalmazta a készüléket, de szándékait 
pontosan nem lehetett feltárni és az eljárás során nem tett nyilatkozatot ebben a kérdésben. 

92. A fentiek alapján az eljáró versenytanács nem látja aggálymentesen megállapíthatónak 
azt, hogy – az érintett termék gyógyászati segédeszköznek minősülése hiányában – a 
Gyftv. követelményei az adott esetben sérültek volna, és az eljárás alá vont vállalkozásnak 
az Elixor Divine mágnesterápiás készülék vonatkozásában alkalmazott kereskedelmi 
gyakorlata a gyógyhatás- és egészséghatás állításokkal a Gyftv. 17. §-a (1) bekezdésének 
d) pontjában foglalt előírást is megsértette. Mindezekre tekintettel az eljáró versenytanács 
az eljárást megszüntette abban a részben, amely „a használati útmutatón túlmutató” 
tájékoztatással kapcsolatos Gyftv.-s feltételezett jogsértést vizsgálta. . A megszüntetés 
jogalapját a Ket. 31. § (1) bekezdés i) pontja képezi. 

 
VIII.  

Jogkövetkezmény 
 
93. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az Elixor 

Divine pulzáló mágnesterápiás készüléket 

a) 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be az 
Fttv.  mellékletének 9. pontjába ütköző módon, 

b) 2013. november 15. és 2014. december 18. napja között olyan 
- gyógyhatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg a 

kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak az Fttv. mellékletének 17. 
pontjába ütköző módon, 

- egészséghatásra utaló állításokkal népszerűsítette, amelyek nem felelnek meg a 
kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, így megtévesztőnek 
minősülnek az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint. 
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94. Az eljáró versenytanács megállapítja azt, hogy fenti magatartásaival az eljárás alá vont 
az Fttv. 3. § (1) bekezdésében tiltott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított. 

95. Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette abban a részben, 
amely a „használati útmutatóban foglaltakon túlterjeszkedő”, így a Gyftv. rendelkezéseit 
sértő állításokkal kapcsolatos.  

96. Az eljáró versenytanács nem tiltotta meg a jogsértő magatartás további folytatását, 
mivel a rendelkezésére álló információ szerint az eljárás alá vont honlapjain már nem 
találhatók meg a kifogásolt állítások, és az eljáró versenytanácshoz nem érkezett arra 
vonatkozó jelzés, hogy az eljárás alá vont 2014. december hónapot követően 
termékbemutatókat tartott volna. 

97. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján bírságot 
szabott ki az eljárás alá vont vállalkozásssal szemben. 

98. Az eljáró versenytanács a bírság összegét a Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a 
GVH Elnökének és a Versenytanács Elnökének 2/2015. számú, a fogyasztóvédelmi jellegű 
ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól szóló közleményben 
foglaltaknak megfelelően határozta meg. 

99.  A bírság összegének megállapításakor az eljáró versenytanács a vizsgált időszakban 
elért releváns árbevétel 5%-ából indult ki. Releváns árbevételnek a jogsértés ideje alatt, 
azaz 2013. november 15. és 2014. december 18. között a jogsértő módon reklámozott 
termék értékesítésével elért nettó árbevétel minősül. Az eljáró versenytanács két részletben 
határozta meg a releváns árbevételt. 

100. A 2013. november 15. és 2013. december 31. közötti releváns árbevételt a 2013. évi 
éves beszámoló alapján arányosítással határozta meg az eljáró versenytanács. Az alakulás 
évéről készült mérleg a 2013. október 22. és december 31. közötti 71 nap során elért 
árbevételt tartalmazza. A jogsértés 2013. évre eső 46 napja a 71 napnak a 64,8%-a, így a 
jogsértő időszakra a 71 nap alatt elért 38.299.000 Ft-nak szintén a 64,8%-a, azaz 
24.821.752 Ft árbevétel esik.  

101. A 2014. január 1. és 2014. december 18. közötti időszak releváns árbevételét az eljáró 
versenytanács a PEMF számlavezető bankja által becsatolt számlajóváírások alapján 
határozta meg. Mivel a jogsértés nem a teljes december hónapot érintette, ezért a 
decemberi időszakra kimutatott összegnek csak a felét vette számításba az eljáró 
versenytanács, így a 2014. január 1. és 2014. december 18. közötti időszakra [ÜT] Ft-ot 
kalkulált. 

102. A 2013. november 15. és 2013. december 31. közötti  [ÜT] Ft és a 2014. január 1. és 
2014. december 18. közötti időszakra vonatkozó  [ÜT] Ft együttesen a jogsértés teljes 
időtartamára  [ÜT] Ft releváns árbevételt eredményez. Ennek az összegnek az 5%-a, azaz  
[ÜT] Ft képezi a bírság kiinduló összegét.  
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103. Az eljáró versenytanács a PEMF Kft. magatartásának értékelése kapcsán nem 
azonosított enyhítő körülményt. 

104. Az eljáró versenytanács súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy 

- a jogsértő kereskedelmi gyakorlat tanúsítása időben elhúzódott, a gyógyhatás- és 
egészséghatás állítások több mint egy éven keresztül elérhetők voltak, és az eljárás alá vont 
több mint három hónapon át forgalmazta a terméket azt követően, hogy annak 
forgalmazási engedélyét visszavonták,  

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

- a termék bizalmi termék,  
- a gyógyhatás- és egészséghatás állítások azt követően is elérhetők voltak, hogy a termék 

forgalmazási engedélyét visszavonták, 
- az eljárás alá vont magatartása súlyosan felróható, hiszen már a gyártóval kötött szerződés 

alapján is tudatában volt annak, hogy kizárólag a használati útmutatóban szereplő 
tájékoztatásokat teheti közzé, de ez a tény  ugyanúgy nem befolyásolta, mint ahogy a 
forgalmazási engedélyének a visszavonását is figyelmen kívül hagyta. 

105. Az eljáró versenytanács mindegyik súlyosító körülményt kiemelkedő súlyúnak 
értékeli. 

106. A súlyosító körülményekre tekintettel az eljáró versenytanács a relaváns árbevétel 5%-
aként számított értéket megemelve 30.000.000 Ft-os bírság kiszabását tartotta volna a 
magatartás súlyával arányban állónak. 

107. Végezetül az eljáró versenytanács a fentieknek megfelelően kalkulált bírságösszeget 
megvizsgálta abból a szempontból is, hogy a speciális és generális prevenció elveit 
figyelembe véve az – figyelemmel az ügy összes körülményeire – kellő mértékű elrettentő 
erőt képvisel-e, valamint, hogy nem haladja-e meg a törvényi maximumot. A jelen esetben 
a bírságmaximum valódi korlátot jelentett. Az eljáró versenytanács az alapítás évére 
vonatkozóan készített 2013. évi beszámolót tekintette utolsó hivatalos adatnak. Mivel az 
utolsó hivatalos árbevételi adat nem teljes évre vonatkozott, ezért az eljáró versenytanács a 
„töredékév” esetén alkalmazott gyakorlatának megfelelően arányosítás útján határozta meg 
a teljes 2013. évi nettó árbevételt. Mivel a 2013. év 365 napja 5,1-szerese a 2013. október 
22. és december 31. között eltelt 71 napnak, ezért az év utolsó 71 napjában elért nettó 
árbevétel 5,1-szeres összege – 195.324.900 Ft – jelenti a számított 2013. évi nettó 
árbevételt. Ennek az utolsó hivatalos árbevételnek a 10%-a jelenti a bírság maximumát, 
ami jelen esetben 19.532.490 Ft. 

 
IX. Egyéb kérdések 

 
108. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, 

függetlenül attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő. A Pp. 332. 
§-ának (2a) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs 
halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését 
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kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására 
jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható. 

109. A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája 
javára történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő:  
a.  az eljárás alá vont neve,  
b. a versenyfelügyeleti eljárás száma,  
c.  a befizetés jogcíme (bírság). 

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

111. A Ket. 132. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzfizetési kötelezettségének határidőre 
eleget nem tevő késedelmi pótlékot köteles fizetni. A (2) bekezdés szerint a késedelmi 
pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem 
fizetése esetén az eljáró versenytanács megindítja a határozat végrehajtását. Az eljáró 
versenytanács tájékoztatja a kötelezettet, hogy a Tpvt. 90/A. §-ának (1) bekezdése 
alapján a GVH által kiszabott, teljesítési határidőben meg nem fizetett bírság (valamint 
a meg nem fizetett bírság után felszámítandó és meg nem fizetett késedelmi pótlék) 
behajtása iránt az állami adóhatóság intézkedik. 

112. A Tpvt. 48. §-ának (2) bekezdése alapján a Versenytanács döntéseit a 
Versenytanács elnöke által a Versenytanács szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint a Versenytanács tagjai közül kijelölt 
háromtagú vagy öttagú tanácsban eljárva hozza meg azzal, hogy az eljáró 
versenytanács előadó versenytanácstagként kijelölt tagja egyedül eljárva is 
meghozhatja az olyan végzést, amely ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, és 
megteheti a szükséges egyéb intézkedéseket. 

113. A GVH hatásköre az Fttv. 10. § (3) bekezdésén és a 11. §-a (2) bekezdésének c) és d) 
pontjain, továbbá a Gyftv. 18/A §-ának (1Í) bekezdésén, a GVH illetékessége a Tpvt. 
46. §-án alapul.  

114. A Ket. 73. § (3) bekezdése értelmében egy okiratba foglalható a határozat és a 
végzés, illetve több határozat vagy végzés. Az egy okiratba foglalt döntések 
rendelkező részét és indokolását döntésenként önállóan kell megszövegezni. Az 
egybefoglalás az egyes döntések meghozatalára vonatkozó határidőket és a 
jogorvoslati szabályok alkalmazását nem érinti. Ha a jogorvoslatra jogosult az 
egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat 
szabályait kell alkalmazni. 
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115. A jelen okiratba foglalt határozattal szembeni jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) 
bekezdésén alapul.A jelen okiratba foglalt végzéssel szembeni jogorvoslati jog a Ket. 
98. § (3) bekezdés c) pontját és a Tpvt. 82. §-án alapul. 

 
Budapest, 2015. november 26. 
 

 dr. Miskolczi Bodnár Péter s.k. 
előadó versenytanácstag 

 
 
 

 

Szoboszlai Izabella s.k. 
versenytanácstag 

 dr. Ruszthiné dr. Juhász 
Dorina s.k. 

versenytanácstag 
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1. sz. melléklet: Az eljárás alá vont vállalkozás 2014. évi árbevételére 
vonatkozóan a számlavezető bank által szolgáltatott adatok  

A táblázatban feltűntetett [ÜT] értékek forintban értendők. 

Tárgyidőszak Jóváírás összege Terhelés összege Havi 
Záróegyenleg 

2014. január 1 – 
2014. január 31. 

   

2014. február 1. 
2014. február 28. 

   

2014. március 1. – 
2014. március 31. 

   

2014. április 1. – 
2014. április 30. 

   

2014. május 1. – 
2014. május 31. 

   

2014. június 1. – 
2014. június 30. 

   

2014. július 1. – 
2014. július 31. 

   

2014. augusztus 1. – 
2014. augusztus 29. 

   

2014. augusztus 30. 
– 2014. szeptember 
30. 

   

2014. október 1. – 
2014. október 31. 

   

2014. november 1. – 
2014. november 28. 

   

2014. november 29. 
– 2014. december 
31. 

   

Összesen    
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2. sz. melléklet: A vizsgált kereskedelmi kommunikáció tartalma 

 

a. Elektronikus médium 
i. www.pemf.hu 

 

http://pemf.hu/www.pemf.hu/index.html oldalon található tájékoztatás 

Cégünk a PEMF MEDICAL Kft. azzal a célzattal jött létre, hogy gyógyszermentes 
megoldásokat kínáljon embertársainknak, megszabadítva őket a mellékhatások 
következményeitől és a végeláthatatlan gyógyszerköltségektől.  

Ismeretterjesztő előadásainkon, okleveles magnetoterapeuták, természetgyógyászok és 
komplementer medicina tanácsadók várják vendégeinket általánosságban megfogalmazott és 
személyre szabott tanácsadásokkal, díjmentes állapotfelméréssel állva szíves rendelkezésükre, 
valamint megismerkedhetnek a legfejlettebb orvosi eszközökkel is, melyek gyógyszermentes 
megoldásokat kínálhatnak sok esetben. 

Ezen rendezvények időszakosan elérhetők mind budapesti, mind vidéki központjainkban, 
eseti kitelepüléseinken is. Cégünk együttműködik több medical partnerrel, legyen az gyártó, 
forgalmazó, fejlesztő, orvos vagy természetgyógyász. 

A weboldal tartalma több oldalon megtalálható, ellenőrizhető. Ezek tükrében hozzájárulunk, 
hogy a pemf.hu weboldal tartalmára az oldalon említett „elismert” készülékek forgalmazói, 
üzemeltetői hivatkozzanak, azt egészében vagy részleteiben felhasználják. 
Tevékenységükhöz, céljaikhoz, az egészség gyógyszermentes megőrzése és visszaszerzése 
érdekében tett munkájukhoz sok sikert kívánunk.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/magnesterapia-mukodese... oldalon található 
tájékoztatás 

A Föld mágneses tere létfontosságú az emberi szervezet egységes működése szempontjából. 
A geomágnesség – ami ma körülbelül 0,2-0,4 Gauss – a két réteg állandó súrlódásából 
keletkezik. Földünknek ez a rendkívül csekélynek tűnő mágneses kisugárzása tökéletesen 
elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az életet.  

Ez volt az előfeltétele a bolygónkon kialakuló életnek. Tudósok felfedezték, hogy mára a 
„leépülés” szakaszába ért, vagyis egyre inkább gyengül. Méréseikkel bebizonyították, hogy a 
Föld mágneses mezejének intenzitása folyamatosan csökken: az utóbbi ötszáz évben 50 
százalékkal, míg az elmúlt száz évben 15 százalékkal gyengült. 

A civilizáció fejlődésével az ember létrehozott maga körül a mágneses teret szigetelő és 
deformáló anyagokat, mind például a vasbeton, a vízvezetékek (mesterséges vízerek) vagy a 
villamos áramú berendezések vezetékek által létrehozott elektroszmog, melyekkel 
nagymértékben csökkenti az élő szervezet számára nélkülözhetetlen mágneses teret. 

http://pemf.hu/www.pemf.hu/index.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/magnesterapia-mukodese
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Már 20 másodpercnyi mobiltelefonnal történő telefonálás elegendő ahhoz, hogy a 
vörösvértestek összetapadjanak, vérképünk megváltozzon. A vörösvértestek összetapadását, 
úgynevezett pénztekercs képződés figyelhető meg az elektroszmog hatására.  

A vörösvértestek mikroszkóp alatt egyenlő nagyságú korongoknak látszanak középen enyhén 
benyomódva (bikonkáv forma 7 um átmérőjű, 2 um magasságú). Ők szállítják az oxigént és a 
tápanyagokat test minden egyes sejtjéhez, illetve elszállítják a sejtektől a salakanyagokat, a 
CO2-t. Kiemelkedő a vörösvérsejtek alakváltoztató képessége. Rugalmas szerkezete 
segítségével még a legkisebb 3-4 mikron átmérőjű kapillárisokon is keresztülmegy. 
Amennyiben a vörösvértestek összecsapzódnak, úgynevezett tekercseket alkotnak, 
trombusokká állnak össze, úgy szállítási kapacitásuk és alakváltó képességük lecsökken. 

Pulzáló mágnesterápia hatása a vérre és a keringési rendszerre 

Az optimális földmágnesesség hiánya szerepet játszik abban, hogy kialakultak különböző 
civilizációs betegségek, mint a reuma, szív- és érrendszerbeli problémák, alvászavar, általános 
fáradtság, stressz stb. A problémák kiindulópontja lehet a nem megfelelő minőségű, 
oxigénhiányos magas viszkozitású vér. 

A vér vastartalmának megfelelő mágnesezettsége növeli a hemoglobin oxigén és tápanyag 
transzportációs képességét, ami a sejtek jobb oxigén és tápanyag ellátását és a vér megfelelő 
keringését teszi lehetővé mivel megnyitja az elzáródott hajszálereket, ezzel elősegíti a 
salakanyagok gyorsabb kiürülését és élénkíti sejtszintű anyagcserét, regenerálódását.  

A kezelés hatékonysága ellenőrizhető: 

- vér állapota terén ellenőrizhető elektromikroszkóppal, élővércsepp analízissel, 
pulzoximéterrel, 

- mikrokeringés tekintetében elektromikroszkóppal, arteriográffal, termo 
gráfiával.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/keszulekek.html oldalon található 
tájékoztatás 

Készülékek 

Pulzáló Mágnes terápiás készülékek fajtái 

Alapértelmezetten két fő csoportba sorolhatjuk a készülékeket: 

I. Fizikai közérzetet javító/Wellness készülékek 

(nem gyógyászati célú készülékek csökkentett teljesítménnyel) 

II. Orvostechnikai eszközök 

(orvosi közreműködéssel fejlesztett készülékek, gyógyászati felhasználására) 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/keszulekek.html
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Ezek a készülékek az eddigi tapasztalatok alapján bizonyították, mind hatásuk, mind 
szakmaiságuk valamint minőség terén is: 

Professzionális (kórházi és otthoni felhasználására szánt) elismert készülékek: 
Bemer, Elixor,. 

Home (otthoni felhasználásra szánt) elismert készülékek: BNM, IMRS2000. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sejtszintu-hatas.html oldalon található 
tájékoztatás 

Sejtszintű hatás 

A sejt az összes élő szervezetnek, szerkezeti és funkcionális építő eleme. Ez a legkisebb 
egység, amelyet még a természetben élő névvel illetnek, mivel ez a legkisebb olyan egység, 
amely még anyagcserére és szaporodásra is képes. Az emberi szervezet cca 60 billió, azaz 
60.000 milliárd sejtből áll. Dr. Molnár Andre Reupke felvetése alapján a szervezet 
gyógyítását a sejteknél kell kezdeni. A sejtek anyagcseréje kettőféleképpen működhet, 
AEROB (oxigént használó), vagy ANAEROB (oxigént nem használó) környezetbe. Aerob 
környezetben a sejtanyagcsere folyamatok által keletkezett energia (ATP), 95% hatásfokkal, 
míg anaerob környezetben 5% hatásfokkal jön létre. Aerob környezetben a vér által szállított 
oxigén és tápanyag az, amiből létrejön az energia, itt a melléktermék a szabadgyök. Anaerob 
környezetben oxigén nélkül, kizárólag cukorból állítja elő az energiát glikolízissel és itt 
jelentősen nagyobb mennyiségű melléktermék képződik, például tejsav és poliaminok. Az 
anaerob sejtanyagcserének lehet köze például a szervezet elsavasodásához (túlsúly, zsigeri 
zsírok…stb.), sőt közreműködik a daganatos betegségek kialakulásában is. A daganatos 
megbetegedések kialakulásának felfedezéséért kapott orvosi Nobel-díjat Otto Heinrich 
Warburg 1931-ben. Rendkívül fontos, hogy a sejtjeinket megfelelően tápláljuk oxigénnel és 
vitális anyagokkal, valamint hogy vérünk és az érrendszerünk alkalmas legyen ezek 
szállítására.  

Testünk minden élő sejtjéről elmondható, hogy a sejtet körülvevő membrán két oldala között 
potenciálkülönbség van. A töltéssel rendelkező ionok eltérő koncentrációban vannak jelen a 
sejt belsejében, illetve a külső térben. Ezt a koncentrációkülönbséget a membránban lévő 
csatornák és pumpák folyamatos működése tartja fent. Ezt nevezzük fiziológiás 
egyensúlynak, azaz homeosztázisnak.  

Ha a sejtek károsodnak (sérülés, betegség hatására), a potenciálok megváltoznak, az 
egyensúly felborul, a pozitív nátriumionok beáramlanak a sejtbe, a negatív nyomelemek, a víz 
és a proteinek pedig kimenekülnek a sejtből. A víz tehát a sejtek közötti térbe gyűlik, 
duzzadást, ödémát okoz. A PEMF biológiai hatását elsősorban a sejtmembránon fejti ki, 
receptorok és csatornák működésének megváltoztatásával vezeti vissza a károsodott sejteket a 
normál kerékvágásba. A mágneses tér tehát képes az egyensúly visszaállítására.  

A mágneses tér befolyásolja 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sejtszintu-hatas.html
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- a sejtmembrán áteresztőképességét, 

- az ATP termelését (ez a sejt energiaforrása!), 

- serkenti a keringést (az összetapadt vörösvértesteket szétválasztja,  

- melyek így visszanyerik az eredeti oxigénkötő kapacitásukat), ezáltal 

- növeli a sejtek oxigén- és tápanyag-ellátottságát, 

- elősegíti a salakanyagok távozását a nyirokrendszeren keresztül, 

- segít a membrán lét oldala közti ioneloszlási egyensúly visszaállításában, 

- serkenti a növekedési faktorok termelődését, 

- serkenti a DNS-szintézist, sejtosztódást, aktiválja a génműködést. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/ellenjavallatok-mellekhatasok.html oldalon 
található tájékoztatás 

Mellékhatása nincs, mert a sejt normális állapotát állítja vissza. 

Ha ez megtörtént, nincs további hatással a szervezetre – ezért fokozni, elrontani nem tudja. 
Biztonságos, noninvazív (nem testbe hatoló) kezelés. Hazánkban a hetvenes évek óta 
használják a pulzáló mágneses terápiát, folyamatosan fejlesztik, tesztelik a készülékeket állat- 
és emberkísérletekkel, placebo kontrollal. Ez alatt a hosszú idő alatt sem mutatkozott 
semmiféle káros mellékhatás. 

Fokozottabb körültekintést igénylő esetek (orvossal konzultálva használható a készülék) 

- epilepszia, pszichózisok 

- idegrendszeri betegségek (nagyon ritkán előfordulhat agyvérzés) 

- daganat (elméletileg növelheti a daganatos sejtek vérellátottságát és ez által 
anyagcseréjét is, de – kemoterápiás szereket meghaladó mérvű! – gyógyító hatást írtak 
le, és rákos betegek gyógyítására sikerrel használják. 

Ellenjavallatok 

- vérzés esetén (a mágneses kezelés növeli a vérellátottságot), menstruáció idején, sérült 
bőrfelületen, 

- terhesség (hatásáról nincs adat, ezért használatát inkább mellőzzük!) 

- pacemaker, elektronikus implantátumok 

- ismeretlen eredetű fájdalom, diagnózis nélkül 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/ellenjavallatok-mellekhatasok.html
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http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/reumas-izuleti-gyulladas.html oldalon 
található tájékoztatás 

Reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis) 

A szervezet – elsősorban az ízületeket érintő – idült gyulladásos megbetegedése. 

A szervezet a saját kötőszöveti elemeit idegenként ismeri fel és gyulladásos reakcióval kezd 
védekezni ellenük. A népesség körülbelül egy százalékában fordul elő, nőknél gyakoribb. A 
betegség lázzal, súlycsökkentéssel kezdődik. A gyulladás következtében megvastagszik az 
ízület belhártyája, felszaporodik az ízületi folyadék. Ez problémát jelent az ízület 
mozgatásánál, végül behajlított állapotban fixálódik. Az előrehaladott állapotot ízületi 
merevséges torzulás jellemzi. 

Publikált irodalom: 7-14 éves reumás ízületi gyulladásban szenvedő gyermekeket kezeltek 
alacsony frekvenciás mágneses mezővel. Három különböző csoportba osztva őket 37, 58, 
76%-os javulást tapasztaltak. 

Shlyapok E. A., Gabidova N. T., Evseeva S. N., Apanasevich Z. K., Shvedunova L. N.: Use of 
alternating lowfrequency magnetic fields in combination with radon baths for 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/porckorongserv-gerincserv.html oldalon 
található tájékoztatás 

A porckorongok a csigolyák között helyezkednek el, egy külső rostos gyűrűből és egy belső 
zselészerű anyagból állnak. Rugalmas összeköttetést biztosítanak a csigolyák között – a 
gerinc hajlékonyságát biztosítva. Sérv esetében a rostos gyűrű elszakad, a puha kocsonyás 
anyag kitüremkedik a csigolya- vagy a gerinccsatornába. Ha a csigolyacsatornába nyomul, 
elnyomhat egy ideget, aminek következményeképpen egyoldali fájdalom vagy érzéskiesés lép 
fel. Ha a gerinccsatornába nyomul, mindenféle kisugárzó fájdalom előfordulhat, sőt bénulás is 
felléphet.  

Publikált irodalom: Sérvműtét után a mágnes terápiával kezeltek 52%-a, a nem kezeltek 30%-
a hagyta el fájdalom nélkül a kórházat. 

Perjes K., et al.: Effect of magnetotherapy on recovery after herniated disk surgery. 
Hungarian Symposium on Magnetotherapy, 2nd Symposium, May 16-17, 1987. 
Székesfehérvár, Hungary, p. 159-162. 

http://pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/izuleti-kopas.html oldalon található tájékoztatás 

Ízületi kopás (osteoarthrosis) 

Az emberek 20-30%-át érintő degeneratív mozgásszervi betegség. Főként a csípő, térd és a 
kéz kisízületeinél fordul elő. A porc kóros pusztulásnak indul, elvékonyodása miatt gyengül a 
súrlódást csökkentő hatása, rugalmassága, teherbíró képessége. A porcréteg alatt megváltozik 
a csont: az elégtelen keringés, megváltozott terhelés miatt egyes helyeken megvastagszik, 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/reumas-izuleti-gyulladas.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/porckorongserv-gerincserv.html
http://pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/izuleti-kopas.html
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másutt pedig üregek alakulnak ki. Primer (elsődleges) esetben az oka a porc anyagcseréjének 
idősebb korban való megváltozása. Szekunder (másodlagos) esetben veleszületett vagy 
szerzett szerkezetbeli eltérés, sérülés az oka a betegségnek. Tünetei: fájdalom – eleinte csak a 
mozgás kezdetekor, később fokozódik, főként terhelésre. Recseg-ropog az ízület, egyre 
szűkebb a mozgástere, deformálódik, majd az izmok sorvadásnak indulnak. Kezelése: 
gyógytorna(!) és porcvédő/-regeneráló szerek. 

Publikált irodalom: 75 térdízületi kopásban szenvedő beteget kezeltek alacsony frekvenciájú 
pulzáló elektromágneses terápiával, illetve placebóval. Szignifikáns fájdalomcsökkentés és 
állapotjavulás mutatkozott a PEMF-terápiával kezelt betegeknél. Egy széleskörű, 3014 
beteget és 11 évet felölelő tanulmány konklúziójaként a következőt olvashatjuk: „a mágneses 
terápia az ízületi betegségek kiváló gyógymódja.” 

Pipitone N., Scott D. L.: Magnetic pulse treatment for knee osteoarthritis: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled study. Curr Med Res Opin, 2001, 17(3): 190-6. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/csontritkulas.html oldalon található 
tájékoztatás 

Csontritkulás 

Ötven év felett minden második nőnél fordul elő csontritkulás miatti törés.  

Oka az időskori kalciumhiány, illetve a klimax után csökkenő ösztrogénszint (az ösztrogén a 
hormon a kalcium csontba való beépülését szabályozza). Leggyakrabban a csípő, csukló, 
gerinc, medence törik csontritkulás miatt. Mivel 35 éves kor felett már több csont bomlik, 
mint amennyi képződik, a csontritkulás kockázata azon múlik, hogy addig milyen 
csontsűrűségre tettünk szert. A csont képződéséhez D-vitamin és kalcium szükséges, ezek 
elegendő bevitelére mindenkinek nagyon fontos odafigyelnie. Természetes D-vitamin 
források: tengeri halak, máj, tojás, tej, tejtermékek, halolaj. A napozás hatására a vitamin elő 
anyagaiból D-vitamin képződik a bőrünkben, ne feledjük azonban, hogy a szolárium nincs 
ilyen hatással szervezetünkre. Jelentős kalciumforrások: tej, tejtermékek, brokkoli, tofu, 
mandula, mogyoró. 

Publikált irodalom: Kiegészítő terápiaként, a szövődmények kialakulásának megelőzésében 
nagyon hatásosnak bizonyul. 12 héten keresztül napi 10 óra PEMF-kezelés 
következményeképpen (72 Hz) az ásványi csontsűrűség (BMD= bone mineral density) 
szignifikánsan nőtt, majd a terápia végeztével a következő 36 hétben lecsökkent. 

Befagyott váll  

Merev, fájdalmas váll (akár az ízület mozgásképtelenségéig), melynek oka a vállízületi tok 
zsugorodása vagy gyulladása. Túlerőltetés miatt alakulhat ki, főként fej felett végzett huzamos 
idejű, fizikai munka, illetve sportolás kapcsán. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/csontritkulas.html
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Publikált irodalom: A fájdalom csökkenését a mozgás javulását tapasztalták 40 kezelt beteg 
esetében. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/vernyomas.html oldalon található 
tájékoztatás  

Vérnyomás 

Magas vérnyomásról (hipertónia) akkor beszélünk, ha két napon, három különböző 
időpontban végzett mérés során az átlag vérnyomás magasabb, mint 140/90 Hgmm 
(systole/diastole, azaz a szív összehúzódásakor/elernyedésekor mért nyomásértékek, a WHO, 
Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján). 

A második, azaz diastole érték érdekes a magas vérnyomás szempontjából.  

Enyhén magad vérnyomásról beszélhetünk 90-105 Hgmm diasztolés érték esetén, 115 Hgmm 
felett pedig már igen súlyos a betegség. A magas vérnyomás nem önmagában probléma, 
szerteágazó betegségpalettával van ok-okozati összefüggésben, úgymint agyvérzés, agyér-
elzáródás, vakság, szív- és veseproblémák. Minél szűkebbek az erek, minél rugalmatlanabbak 
az érfalak, annál nagyobb erővel kell pumpálnia a szívnek. A magas vérnyomás kiváltó okai 
lehetnek: túlzott só fogyasztás, alkohol, dohányzás, stressz, túlsúly, mozgáshiány, genetikai 
tényezők, vagy akár gyógyszerek (például fogamzásgátló tabletták).  

Publikált irodalom: 

49 magas vérnyomásban szenvedő betegből 21-et mágnes terápiával is kezeltek, tüneteik 
csökkentek, keringésük stabilabbá, kiegyensúlyozottabbá vált.  

Fontos! Előfordulhat, hogy a kezelés kezdetekor a vérnyomás hirtelen lecsökken. Ekkor 
csökkentsük a kezelések számát napi egy alkalomra, és csak 5-10 percig alkalmazzuk, majd 
fokozatosan emeljük a megadott mértékig. A kezelés után maradjunk nyugalomban még 
körülbelül 10 percig. 

Megjegyzés: Betegek arról számoltak be, hogy a vizeletürítés gyakorisága megnőtt, ami 
annak a jele, hogy a szív optimális mennyiségű vért pumpál. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/erelmeszesedes.html oldalon található 
tájékoztatás 

Érelmeszesedés 

Érelmeszesedés során a zsírlerakódás miatt beszűkülnek az artériák falai, vérnyomás 
emelkedik. Még jobban csökkenti az erek átmérőjét, ha még a vérlemezkék is odatapadnak. 
Strokehoz, szívinfarktushoz és a láb keringési zavaraihoz vezethet. Rizikófaktorok: zsíros 
ételek, túlsúly, magas koleszterinszint, cukorbetegség, mozgáshiány, dohányzás, stressz. 
Tünetei: nehézláb érzés, hideg kéz-láb, légszomj, szívgörcs, kéz-lábgörcs. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/vernyomas.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/erelmeszesedes.html
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Publikált irodalom: két cikk is beszámol a mágneses kezelés jótékony hatásáról 
érelmeszesedés esetében. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/visszertagulat.html oldalon található 
tájékoztatás  

Visszértágulat  

Kitágult, kanyargós vénák, főként a lábakon (de idetartozik az aranyér is).  

Duzzadt, fájdalmas, görcsös lábfej és térd. A sok állás következtében elnehezültség érzése. A 
vénabillentyűk elégtelensége miatt (adottság) a vér egy része visszafolyik a láb alsó részébe. 
A nagy nyomás miatt a vénák kitágulnak és kanyargóssá válnak. A betegség kialakulásához 
hozzájárul, ha keveset mozgunk, sokat ülünk, fekszünk, rendszeresen nehéz dolgokat 
emelgetünk, de jelentkezhet a terhesség alatt is. Gyakoribb a magas, túlsúlyos emberekben. A 
mágneses mező hatására fokozódik a vérkeringés, és megszűnik a pangás a lábban.  

Publikált irodalom: Vénás problémákkal, visszérrel küszködő pácienseket kezelve, 271 
betegből 236-nál jelentős, 34-nél kielégítő volt a javulás. Visszérműtét utáni pulzáló mágnes 
terápiás kezelés felgyorsította a gyógyulást. Mindössze egy beteg nem reagált a kezelésre. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/labszarfekely.html oldalon található 
tájékoztatás 

Lábszárfekély 

A fekély szövethiány az érintett területen. Nehezen gyógyuló, könnyen kiújuló, nem önálló 
kórkép, hátterében többnyire érbetegség áll: vénás keringési elégtelenség (90%-ban), 
érelmeszesedés (6%), magas vérnyomás, szívelégtelenség, de cukorbetegség kísérője is lehet, 
vagy egyéb betegségek következtében is kialakulhat (például veseelégtelenség, véralvadási 
zavarok stb.) A PEMF-terápia gyógyító erejének hátterében a mágneses mező keringést 
fokozó hatása áll. Vénás keringési elégtelenség következtében a boka körüli bőr és az alatta 
lévő kötőszövet zsugorodik, fehér, hámló, száraz lesz. Hajszálkárosodás miatt vörösvértestek 
lépnek ki az érből, melyek sötétvörös foltokként láthatóak a bőr felületén. Az elhalt szövetek 
helyét sarjszövet tölti ki, a fekély egészen a sípcsontig lehatolhat. Nem minden esetben 
fájdalmas, de ha krónikussá válik, akár amputációhoz vezethet. 

Publikált irodalom: Jelentős gyógyulásokról számolnak be fekélyes sebek tekintetében. A 
mágneses terápiának az aktív kezelés abbahagyása után is kimutatható jótékony hatása van. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/cukorbetegseg.html oldalon található 
tájékoztatás 

Cukorbetegség 

A diabetes mellitus I., azaz gyermekkori cukorbetegség, az inzulin hiánya miatt kialakuló 
anyagcsere-betegség, melynél már gyermekkorban mutatkoznak a tünetek. Hazánkban 1500 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/visszertagulat.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/labszarfekely.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/cukorbetegseg.html
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gyermekből 1 szenved ebben a betegségben. Fontos, hogy időben felismerjük és kezeljük! 
Tünetei: sok vizelet (cukrot tartalmaz), állandó szomjúság, nagy étvágy, fáradékonyság, 
homályos látás. Előfordulhat hirtelen testsúlycsökkenés, hasi fájdalom. A sebek lassan 
gyógyulnak, gyenge az immunrendszer, a betegek gyakran kapnak fertőzéseket. A 
cukorbetegség másik fajtája a diabetes mellitus II., azaz felnőttkori cukorbetegség, amely 
előfutára az inzulinrezisztencia. Sokáig nem is tudunk róla, mert a szervezet képes 
ellensúlyozni egy ideig: több inzulint termel a hasnyálmirigy, így a vércukorszint a normál 
szinten marad. Az inzulin csökkenti a vércukorszintet, a glükózt a vérből a sejtekbe juttatja. 
Ez a funkció inzulinrezisztencia fennállása esetében kevésbé hatékony. Általában 30 év felett 
jelentkeznek a tünetek, melyek az I-es típuséhoz hasonlóak. A hajlatokban (hónalj, könyök 
belső hajlata) barnás foltok jelenhetnek meg (acanthosis nigricans) az inzulinrezisztencia 
miatt. A betegségek oka az elhízás és a mozgásszegény életmód (genetikai hajlamosító 
tényezőkkel). Nem gyógyítható, de fogyással és sok mozgással (esetleg inzulin adásával), 
diétával normál szinten tartható, ami nagyon fontos abban, hogy ne alakuljanak ki 
szövődmények. 

Publikált irodalom: 

Diabetikus angiopathia (érbántalom). A tünetek szignifikánsan csökkentek, a perifériás 
keringés minden mérhető paraméterében javulás volt kimutatható. Macroangiopathia 
(nagyérbántalom) esetében a hagyományos és a mágneses terápiában részesülők 74%-a, míg a 
csak hagyományos terápiával kezelteknek csak 28%-a mutatott szignifikáns javulást. 

Neuropathia (idegsejt-károsodás). Gyerekkori cukorbetegség következtében kialakult 
perifériás neuropathiát sikerrel kezeltek mágnes terápiával. 

Gennyes sebek. A kezelés rövid időn belül stabilizálta a 119 beteg immunrendszerét, és 
gyorsította a sebgyógyulási folyamatot.  

Diabetikus retinopathia (a szem ideghártyájának, azaz retinájának degeneratív betegsége). 
Hathetes kezelés után minden betegnek csökkent a fájdalma, 66%-uk arról számolt be, hogy 
teljesen elmúlt a fájdalom.  A kezeltek 76%-ánál csökkent a fülzúgás és zsibbadtságérzés.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/crohn-betegseg.html oldalon található 
tájékoztatás 

A bél nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedése, mely fekélyszerűen a mélyebb 
rétegekbe hatol. Jellemzői: hasmenés, hasi fájdalom, mely hirtelen vagy fokozatosan, lassan 
alakul ki, lehetnek tünetmentes periódusok is. 

Gyógyítani nem lehet, de a tünetek enyhíthetők. A gyulladt bélsejtek nagy mennyiségű vizet 
és sót választanak ki, ez okozza a folyamatos hasmenést. A gyulladt, duzzadt bélfal a 
bélrendszer mozgásakor fájdalmat okoz, a betegség görcsökkel járhat, a széklet sok esetben 
véres. A vékonybél végső szakasza, illetve a vastagbél érintett leggyakrabban, de előfordulhat 
a nyelőcsőben és a gyomorban is.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/crohn-betegseg.html
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Párhuzamosan több helyen alakulnak ki gyulladt gócok a bélrendszerben, közöttük egészséges 
részek vannak. Oka még vitatott, de több elméletet ismerünk: 

Mycobacterium avium paratubercolosis után, a baktérium ellen való immunológiai küzdelem 
során károsodik a bélrendszer, autoimmun folyamat, a bélben normálisan jelen lévő 
baktériumra adott téves immunreakció, a betegségeknek 20%-ban genetikai háttere lehet, mert 
családi halmozódást mutat. 

Publikált irodalom: Sejttenyészetekben kimutatták, hogy a pulzáló elektromágneses tér 
hatására változik bizonyos citokinek termelődése: csökken a gyulladási folyamatot elősegítő 
IFN-gramma produkció, és nő az IL-10 gyulladás gátló citokin mennyisége. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fejfajas--migren.html oldalon található 
tájékoztatás 

Migrén: Magyarországon körülbelül egymillióra tehető a migrénben szenvedők száma. 
Rohamokban fellépő borzalmas – legtöbb esetben féloldalt jelentkező – fejfájást jelent, 
elszenvedője csendes, sötét helyre vágyik. Időtartama néhány óra és néhány nap között 
változik. Kísérő tünetek lehetnek: émelygés, hányás, fény- és hangérzékenység. Tenziós 
fejfájás: a leggyakoribb típus. A fej bármely részét érintheti, abroncsszerűen szorító 
fájdalommal jár. Cluster fejfájás: a legfájdalmasabb típus, de a legritkább. Inkább férfiaknál 
fordul elő. A betegség ciklikus, a cluster periódus (fejfájásrohamok) hetekig, hónapokig tart, 
majd egy tünetmentes időszak következik. A fájdalom féloldali, éles, égető fájdalom, mintha 
egy forró pálcát szúrnának az ember szemébe. 

Publikált irodalom: A különböző tanulmányok 60% feletti gyógyulási arányokról számolnak 
be: migrénes betegeknél 60%, 66%, 73%; tenziós fejfájás esetében 88%. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alvaszavar.html oldalon található 
tájékoztatás 

Lehet tünet, betegség, esetleg gyógyszer mellékhatása. Kezelendő, ha gátolja mindennapi 
élettevékenységeit. Az alvás a szervezet szükséglete, elengedhetetlen a regenerálódáshoz – 
főként az idegrendszer számára. Az alvásigény egyénenként és koronként eltérő, azonban 
nagyon fontos, hogy mind mennyiségében, mind minőségében kielégítő legyen, azaz „frissen 
ébredjünk”. Az alvászavar csökkenti a túlélést, alkalmazkodóképességet. Csökken a figyelem, 
teljesítmény, tűrőképesség, fokozódik az ingerlékenység. Tartósan fennálló kimerültségi 
állapot hatására fokozódik a kockázata egyéb betegségek kialakulásának és a szellemi 
leépülésnek. 

Hyposomniáról vagy insomniáról beszélünk, ha nehézséget okoz az elalvás, vagy sok ébredési 
ciklus szakítja meg az alvást, illetve ha túl korai az ébredés. 

Hypersomniáról beszélünk, ha túl nagy az alvásigény – nappal is. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fejfajas--migren.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alvaszavar.html
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Parasomnia esetében – a fent említett mennyiségbeli devianciákkal szemben – minőségbeli 
zavar áll fent. Sérült az elalvás/felébredés folyamata (például alvajárás). 

Publikált irodalom: A hivatkozott cikk 101 álmatlanságban szenvedő beteg vett részt PEMF-
kezelésben, illetve „kapott placebót”. Az aktívan kezeltek 70%-a a panaszok teljes 
megszűnéséről számolt be, 24 %-uknál is óriási javulás volt tapasztalható, 6%-uknak pedig 
csak kismértékben, de csökkentek a panaszai. Pulzáló mágnes terápia használatával 
elősegíthető a melatonintermelés, ami az elalvás hormonális feltétele.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fulzugas--tinnitus-.html oldalon található 
tájékoztatás 

Csengő, zakatoló, csiripelő, búgó, morajló, sípoló hang, vagy akár motorzúgáshoz, 
repülőgépzajhoz, vízcsobogáshoz hasonlítható hang, külsőinger hiányában. A beteg úgy érzi, 
mintha a fejében szólna a hang. Magyarországi előfordulási gyakorisága körülbelül 4%.  

Objektív fülzúgás: a vizsgáló orvos is hallhatja, mert oka turbulens véráramlás vagy ritmusos 
izom-összehúzódás. Szubjektív fülzúgás: gyakoribb, ezt csak a beteg hallja, fizikai 
eszközökkel nem mérhető. Sok esetben a hallás megromlásával jár. A belsőfül hallópályáinak 
vagy a hallókéregnek a működési zavara. Lelki okokra is visszavezethető, de fülzsírdugó, 
középfülgyulladás, erős hangok következtében fellépő belsőfül-károsodás vagy akár daganat 
is állhat a háttérben. Különböző betegségek kísérő tüneteként is előfordulhat. 

Publikált irodalom: Szubjektív fülzúgásban szenvedő páciensek 60%-ánál csökkentek a 
tünetek a kezelés következtében, vagy a fülzúgás teljesen el is múlt. Kezdetben a hallott hang 
tónusának megváltozásáról számoltak be. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/szelutes--stroke-.html oldalon található 
tájékoztatás 

A szív- és daganatos betegségek után a stroke a harmadik leggyakoribb, elhalálozással járó 
megbetegedés. A stroke azonnali ellátást, kezelést igényel, hogy az agy károsodásának 
mértékét, és az ennek folyományaként kialakuló életminőség-romlást mérsékelni lehessen. A 
stroke agyi infarktust jelent, egy bizonyos agyterületen az elégtelen vérellátás miatt a sejtek 
elpusztulnak. 

Hátterében különböző génmutációk állhatnak. Rizikófaktorok: magas koleszterinszint, 
dohányzás, magas vérnyomás, genetikai polimorfizmusok (génváltozatok). A szélütés hirtelen 
alakul ki, fontos hogy hamar felismerjük. Tünetei: az arc, kar vagy láb hirtelen, egyoldali 
bénulása vagy gyengesége, érzéketlensége; aphasia (hirtelen kialakuló beszédértési, 
szótalálási zavar); homályos látás; zavartság; memóriazavar. Az alábbiakban részletezett 
subarachnoideális (a lágy agyhártya és a pókhálóhártya közötti) vérzésre jellemző: hányás; 
tudatzavar; hirtelen fellépő erős fej-, nyak-, arcfájdalom. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/fulzugas--tinnitus-.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/szelutes--stroke-.html
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TIA – tranziens ischaemic attack (átmeneti keringészavar): stroke előjele lehet, azonosak a 
tünetei, mint a stroke-nak, de csak rövid ideig tart: pár perctől maximum 24 órán át. 
Ismételten előfordulhat. Gyors lefolyása miatt sejtpusztulás nem megy végbe. 

A stroke fajtái: 

Ischaemiás stroke: vértelen. Az esetek 80%-a ilyen. Oka, hogy egy vérrög elzárja az agy 
egyik erét. Az ér által ellátandó agysejtek tápanyag és oxigén hiányában elhalnak. 

Trombózisos stroke: a vérrög (trombus) helyben keletkezik – erre érelmeszesedéses 
területeken (plakkok) van a legnagyobb esély.  

Embóliás stroke: a vérrög másutt keletkezik, és a véráram útján jut az agyi erekbe. Ez 
bármilyen szövettörmelék lehet, például pitvarfibrillációkor (szívritmuszavar) keletkező 
véralvadék. 

Vérzéses stroke (agyvérzés): ha az agyban egy ér megreped, és vérzés alakul ki. 

Agyállományi vérzés: agyon belül történik az ér megrepedése. 

Subarachnoideális vérzés: az agyburok egyik ere reped meg, a vér liquorba jut. 

Publikált irodalom: Ischemiát követő szöveti károsodásra gyógyító hatással van a pulzáló 
mágneses mező. Nyúl modellen az ödéma MRI-n látható módon 65% csökkenést mutatott. A 
kezelés hatására csökkent az ischaemiás neuronális károsodás az egyes agyterületeken 43, 
illetve 69%-kal. Az agyvérzést követő részleges bénulás gyógyításában 85%-ban értek el 
sikereket.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alzheimer -kor.html oldalon található 
tájékoztatás 

Szellemi leépülés (demencia), a napi életvitelt lehetetlenné tevő mértékben. Eleinte az agy 
„gondolkodás-tervezés” és „tanulás-emlékezés” régióit érinti progresszív (folyamatosan 
előrehaladó) degeneráció, a későbbiek folyamán „beszéd-értés” központot, majd a 
tájékozódást is. Tünetei a korai stádiumban: rövidtávú memória csökkenése, a helyes szavak 
megtalálásának nehézsége. A későbbiekben a beteg elfelejti a nevét, nem ismeri fel a 
hozzátartozóit, személyiségváltozáson mehet keresztül és elveszíti időérzékét. Előrehaladott 
állapotban (utolsó néhány év): nem tud információkat befogadni, az alapfunkciókra is 
képtelen (evés, járás, Wc-használat). 

Kisebb traumák, hipoxia (oxigénhiányos állapot), illetve bizonyos genetikai faktorok az APP 
(amiloid prekurzor protein) túltermelődéséhez vezetnek. Így több b-amiloid fehérje 
termelődik, ráadásul bizonyos kor után gyengébben teljesítenek a fehérjebontó enzimek is. 
Ennek következtében amiloid-plakkok (aggregátumok) alakulnak ki. A plakkokkal érintkező 
idegsejtek nyűlványainak degenerációja következtében az idegsejtek legömbölyödnek, majd 
elhalnak. A betegség hátterében az amiloid prekurzor protein (APP), presenilin-1, presenilin-

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/alzheimer%20-kor.html
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2, gének mutációja állhat, melyek szűrésére lehetőség van. Továbbá a tau nevű fehérje 
génjének mutációja is vezethet Alzheimer-kórhoz. 

Publikált irodalom: Dr. Reuven Sandyk javulást írt le Alzheimer-kóros betegeknél a 
mozgásban, hangulatban, megismerő funkcióban, memóriában. Ezeknek óriási jelentősége 
van, megkönnyítik a betegek mindennapjait. A mágneses tér helyreállítja a biológiai órát 
(belső óra, mely meghatározza életünk ritmusát) – a memória nagy valószínűséggel ezzel 
lehet összefüggésben). 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/parkinson-kor.html oldalon található 
tájékoztatás 

A dopamintermelő idegsejtek károsodása folytán kialakuló szindróma, mely remegéssel jár (a 
dopamin a vázizmok akaratlagos mozgásáért felel). Hazánkban minden ezredik embert érinti. 
Tünetei: a kéz állandó remegése, hajlott testtartás, egyensúlyzavar, hirtelen megmerevedés, 
tipegés. Az élettani öregedés folyamán a dopamintermelő sejtek számra csökken, ha eléri a 
kritikus 50%-ot, megjelennek a betegségek tünetei. Hátterében állhat a Parkin, LRRK2, 
Pink1, Synuclein-alfa gének mutációja, melyek szűrésére lehetőség van. 

Publikált irodalom: Dr. Reuven Sandyk 1994-1996 között évente több cikket írt e témában, 
kiegészítő kezelésként óriási sikereket ért el mágnes terápiával. Javulást tapasztaltak a 
motoros funkciókban (mimika, remegés, akaratlagos, összetett mozgások, mikrográfia), 
viselkedésben, vizuális érzékelésben és memóriában, megismerésben, autonóm funkciókban. 
Mindezek mellett javult a betegek hangulata. Beszédük folyékonyabbá vált, a látás-szaglás 
funkciók is javulást mutattak. Shimamoto szerint a mágneses tér jótékony hatása hátterében a 
dopaminerg rendszer gátlása áll. A javulás az EEG-görbén is szemmel látható. Transzkraniális 
mágneses stimulációval hatékonyan kezelhető a Parkinson-kór, Sopronban dr. Málly Judit 
neurológus, ideggyógyász volt az úttörője ennek a terápiának, és gyógyítja most is a betegeket 
nagy sikerrel.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sclerosis-multiplex.html oldalon található 
tájékoztatás 

Autoimmun betegség, a világon körülbelül egymillió embert érint. A szervezet a saját 
anyagait idegenként ismeri fel és támadja meg őket. Ellenanyagok termelődnek a központi 
idegsejtjeinek mielinhüvelye ellen, mely a gyulladás következtében több területen (innen a 
multiplex elnevezés) károsodik, hegesedik (sclerosis). Ez az ingerületvezetés problémájához 
vezet. Tünetek: zsibbadás, látásproblémák, tremor (akaratlan kéz/fejremegés, reszketés) 
koordinációs, izommerevség, bénulás. 

Publikált irodalom: PEMF-kezeléssel  javul a látás, érzékelés, mozgás, koordináció, beszéd, 
szófelismerés, a kognitív képességek és a hangulat. Csökkennek az alvásproblémák, a tremor 
és a spaszticitás (izommerevség, akaratlan izomgörcsök). Az öngyilkossági hajlam is 
csökkenni látszott a kezelések hatására.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/parkinson-kor.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/sclerosis-multiplex.html
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http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/hiperaktivitas.html oldalon található 
tájékoztatás 

Ezzel a napjainkban nagyon gyakori szindrómával sajnos sok szülő szembesül a 
gyermeknevelés során. Jellemzői: felfokozott, gyakran céltalan mozgás, csökkent 
koncentrációképesség, impulzív viselkedés, a kitartás hiánya, könnyű kizökkenthetőség, 
hangulatingadozások. Hátteréről keveset tudunk, egyes feltételezések szerint az agyi hírvivő 
molekulák anyagcserezavara okozza, de összefügghet a terhesség alatt fogyasztott alkohollal, 
nikotinnal, droggal. A gyógyszeres kezelés sajnálatos módon veszélyeket rejt magában, sok 
esetben depressziót okoz, és a gyógyszer elhagyása után felerősödhetnek a tünetek. 

Publikált irodalom: A gyerekek örömmel használják a matracot, könnyebbnek érzik tőle 
magukat, tüneteik csökkennek.  

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/rak.html oldalon található tájékoztatás 

A pulzáló mágneses tér hatásáról ebben a témában ellentmondásos véleményekkel 
találkozhatunk. 

Bizonyos esetekben rosszindulatú daganat fennállásakor nem ajánlják a terápiát (a vérellátást 
fokozó hatás miatt felmerül, hogy a daganatos sejtek anyagcseréjét is fokozva, növekedésüket 
elősegíthető), kemoterápia alatt szüneteltetni kell, de a visszaerősítés időszakában nagyon 
hasznosnak bizonyul.  

Sok, a pulzáló mágneses mező gyógyító hatásáról beszámoló cikk jelent meg, és sikerrel 
alkalmazzák a terápiát rákos betegek gyógyításában (lásd „Csodálatos” gyógyulások pulzáló 
mágnesterápiával (PEMF) című fejezet). Onkológussal és a pulzáló mágnesterápiához értő 
szakorvossal kell konzultálni, és kialakítani az optimális kezelést. Mitomycin-C kemoterápiás 
szerrel együtt alkalmazták 200 Hz-en, egy órán át patkány kísérleti tumorokban 
(fibrosarcoma, májrák). Három hónappal később az állatok túlélési százaléka a 
következőképpen alakult: a mitomycin-C-vel kezeltek 34%-a élte túl, a csak mágnesterápiával 
kezeltek 47%-a (!), kombinált terápiával pedig 77% maradt életben (a semmivel sem kezelt 
állatok mind elpusztultak). A pulzáló mágneses mező tehát a mitomycin-C hatását fokozta. 
Sőt, mint látható, a mágnesterápia alkalmazása hatásosabbnak bizonyult, mint a kemoterápia. 
A pulzáló mágneses tér elősegíti az anti-tumor ágensek sejtbe jutását, szinergista hatású 
(=egymást támogatják, erősítik) a kemoterápiás szerekkel. Különböző rákfajtákban szenvedő 
betegek teljes testének kezelése jótékony hatással bírt, főként az immunrendszer erősítésére és 
az operáció utáni felépülés támogatására.  

Tüdőrákban szenvedőknél 20-30 preoperatív kezelés antitumor hatást mutatott. Nyelv 
rákjának esetében sikerrel alkalmazták a pulzáló elektromágneses terápiát antioxidáns 
kiegészítéssel (lásd „Csodálatos” gyógyulások pulzáló mágnesterápiával (PEMF) című 
fejezet), aminek hatására csökkent a fájdalom, javult a beszéd, és a kemoterápiás kezelést 
jobban tolerálták a betegek. Agytumorban szenvedőknél is sikerrel alkalmazták a mágneses 
terápiát. A pulzáló elektromágneses mező a tumorsejtekben sejthalált indukál, gátolja az 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/hiperaktivitas.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/rak.html
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érképződést és a daganatos sejtek növekedését. Dr. Willner (floridai orvos, alternatív 
medicina) szerint azok a betegek, akik elsőre nem konvencionális terápiákat választanak a 
rákból való gyógyuláshoz, sokkal jobb eredményeket érhetnek el. Sajnos mégis a legtöbb 
ember elsőre immunrendszert romboló terápiás lehetőséget választ. Demetrio Sodi Pallares 
világhírű kardiológus (Mexikó) lenyűgöző eredményeket ért el a rák gyógyítása terén, 
kombinálva a mágneses mező erejét a metabolikus terápiával. 

Egy 40 éves mellrákban szenvedő nő – aki 3 év alatt számos kemoterápiás, illetve 
besugárzásos kezelésben részesült – állapota egyre csak romlott, metastasisos (áttétes) 
petefészkei el kellett már távolítani. Dr. Sodi alacsony nátrium/magas kálium diétával és 
naponta 4 órás mágneses terápiával (serkenti a sejtosztódást) fantasztikus eredményeket ért el. 
Öt hét után a röntgenképen óriási változást volt látható: a szemérem- és ülőcsontok 
újraépültek. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/pikkelysomor.html oldalon található 
tájékoztatás 

Változatos betegség, a bőrproblémák sokfélék lehetnek: viszketés, hámlás, pontszerű 
vérzések, pikkelyes vagy gyulladt bőrfelület. Főképp a hajas fejbőr, térd, könyök, körmök 
érintettek, de megjelenhet az egész testen bárhol. 

Publikált irodalom: A hivatkozott cikk szerint 110 beteget kezeltek mágnesterápiával, nagy 
sikereket értek el. A hajas fejbőrön az esetek 100%-ában gyógyulást tapasztaltak. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/zoldhalyog--glaukoma-.html oldalon található 
tájékoztatás 

Nem gyógyítható, de kezelhető betegség. Nagyon fontos, hogy időben felismerjük, és a látás 
romlását, a vakság kialakulását megelőzzük. A betegség során felborul a szemcsarnokvíz 
termelése és elvezetése közti egyensúly, megemelkedik a szemnyomás, ami a látóideg 
vérellátási zavarát okozza. Az ideghártya és a látóideg sejtjei elpusztulnak. 

Publikált irodalom: A kezelés hatására javult a látás, kiegyenlítődött a szemnyomás. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/merevedesi-zavar.html oldalon található 
tájékoztatás  

A felgyorsult világ nem csak gyorsabb autókat, számítógépeket és a gyorséttermeket jelenti, 
hanem fokozottabb stresszt is, ami hosszútávon potenciaproblémákhoz vezethet. Bizony, az 
impotencia oka nagy valószínűséggel az életmódunkban keresendő! 

Sőt: a sikertelen szexuális együttlétek csak újabb és újabb feszültséget teremtenek, ami ront a 
helyzeten. Az ördögi kör eredménye: akár már a huszonévesek is küzdhetnek merevedési 
zavarokkal. 

Az első legfontosabb ilyenkor: megnyugodni. De nem belenyugodni. 

http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/pikkelysomor.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/zoldhalyog--glaukoma-.html
http://www.pemf.hu/www.pemf.hu/cikkek/merevedesi-zavar.html
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A mágneses tér keringést fokozó hatásával elősegíti a nemi szervek kellő vérellátását. 
Pszichés hátterű probléma esetében is érdemes megpróbálni a pulzáló mágneses kezelést, 
stresszoldó, illetve a különböző idegrendszeri problémákra ismert jótékony hatása miatt ebben 
az esetben sikereket érhetünk el. 

Magnetoterápia 

A Föld mágneses tere többféle hatást gyakorol az élő szervezetekre. Többek között megvédi 
azokat a világűr káros sugárzásaitól, de fontos szabályozó szerepe van az élőlények 
életfolyamatainak fenntartásában is. Mágneses tér nélkül valószínűleg nem lenne élet a 
Földön, amit arra a kísérletre alapoznak, hogy a mágnesesen szigetelt Faraday kamrában 
tartott egerek rövid idő alatt elpusztultak. A Föld mágnesesség hatása alól kikerült embereken 
különböző zavarokat észleltek, pl. a szem ideghártyájának csökkent adaptációját a fényre, 
fáradtságot és félelemérzést. A csontokban fellépő kalciumhiányt kezdetben a gravitáció 
hiányával magyarázták, később azonban kimutatták, hogy ezt is a mágneses tér hiánya 
okozza. Ezért űrutazásoknál a kötelező felszerelések közé tartozik a mágneses teret előállító 
készülék is. Hasonló károsodásokat figyeltek meg az emberek és az állatok szervezetében az 
ablak nélküli vasbeton építményeknél, amelyek leárnyékolják a Föld mágneses terét. A 
biológiai egyedekben a mágneses tulajdonságokkal bíró, apró kis sejt szervecskék, a 
magnetoszomák reagálnak a környezet elektromágneses változásaira, és segítik az élőlényt a 
helymeghatározásban, a tájékozódásban, az évszakok változásainak felismerésében, a 
szaporodási időszak kiválasztásában és a növekedésben. Az egyes sejtek és a központi 
idegrendszer kommunikációját is valószínűleg direkt módon befolyásolja a geomágnesesség. 
Az ornitológusok megfigyelték, hogy pl. a mágneses viharok zavarják a madarak tájékozódó 
képességét. A költöző madarak agyveleje több vasat tartalmaz, mint háziasított rokonaiké, és 
a mágneses teret valószínűleg a szárnyvégeikkel is érzékelik. A méhek és a hangyák is a 
mágneses erővonalak alapján tájékozódnak. 

Az a sajnálatos tény, hogy ez az élettanilag nagyon fontos geomágneses hatás egyre gyengül, 
nagy valószínűséggel az emberi tevékenység következménye is. A civilizáció előretörése, az 
emberiség lélekszámának gyors növekedése, az emberek természetpusztító tevékenysége, az 
erdőirtások, a folyók, tengerek vizeinek szennyezése, a levegőbe került mérges gázok, a 
városiasodás mind oda vezettek, hogy mára már jelentősen gyengült a geomágneses hatás, 
melynek következményeként lecsökkent minden élőlény életereje.  

A mesterségesen keltett magas frekvenciájú elektromágneses környezetszennyezést, az 
elektroszmogot az elmúlt 20 évben elszaporodott tömegméretű sugárforrások okozzák. A 
műholdak, számítógépek, mobiltelefonok, rádió, televízió, magasfeszültségű távvezetékek stb. 
által keltett elektromos szmog kényszerű káros hatásait a leginkább érintett ember mellett 
minden biológiai egyed, így a környezetben élő haszon- és társállatok szervezete is megsínyli. 
Ismeretes a vándorló állatok időszakosan előforduló tömeges pusztulása. A haszonállatokon 
és társállatokon is megfigyelhetők különféle magatartászavarok, allergiás jelenségek és a 
betegségek iránti fogékonyság növekedése.  
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A lecsökkent geomágneses intenzitás miatt kialakult a mágneses térhiányos tünet együttes a 
„Magnetic Defficiency Syndroma” (MDS) leggyakoribb tünetei emberekben: váll-, hát-, 
nyakmerevség, lumbágó, gyakori fejfájás, fejben érzett nyomás, szédülés, székrekedés, 
központi idegrendszeri egyensúlyzavarok, állandó fáradtság. Az a tapasztalat, hogy a felsorolt 
tünetek egy része mágneses tér hatására javul, vagy megszűnik, egyértelműen jelzi a 
mágneses tér hiányának jelentőségét e tünetcsoport kialakulásában. 

A fentiekből látható, hogy az élő szervezetek (emberek, állatok, növények) körül 
mesterségesen keltett, szabályozott intenzitású és irányított mágneses tér (mágneses mező 
terápia, magnetoterápia), segíthet visszaállítani a sejtek természetes élettani folyamatait, s 
ezzel együtt az egész szervezet biológiai egyensúlyát. 

 

ii. www.elixor.hu  
http://hu.elixor.hu oldalán található tájékoztatás 

Üdvözöljük az Elixor oldalán! Ma Magyarországon egyre többen keresik – és találják is meg 
– azokat a lehetőségeket, életformákat, amelyek segítenek megőrizni egészségüket vagy 
visszaszerezni azt. Olvassa cikkeinket, tanulmányainkat, informálódjon a legújabb 
kutatásokról és a legmodernebb eszközeinkről, jelentkezzen ingyenes tesztprogramjainkra, 
látogasson meg minket az ország több pontján, Elixor Kezelőközpontjainkban.  

Az Elixor egy olyan magyar csoportosulás, amelyre nyugodt szívvel rábízhatja egészségét, a 
belénk vetett bizalommal nem érünk vissza. 

Kérjen segítséget még ma! Ezért vagyunk, célunk közös. 

Termékeink 

Professzionális, nemzetközi orvoscsapat közreműködésével megálmodott orvostechnikai 
eszközök az egészség megóvása és akár visszaszerzése céljából.  

Rólunk mondták 

Rendkívül örülök, hogy az Elixor egy olyan cég, amelyik olyan táplálék kiegészítők után 
érdeklődik, amelyek taralma valóban azt a célt szolgálja, hogy javítsa az emberek 
életkörülményeit. Hosszú évtizedek óta figyelek a minőségre, és örülök, hogy az Elixor 
ugyanilyen igényességet vár el. Végre magyar embereknek magyar cég magyar fejlesztéseket 
kínál nyugati igényességgel és kínálattal. 

http://hu.elixor.hu/oldalterkep.html oldalán található tájékoztatás 

Rólunk mondták 

Nagyon örülök, hogy az Elixor abban egyedi és élen jár, hogy applikátora nem merül ki 
csupán egy matracban, hanem folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően újabb és újabb 
applikátorokkal lep meg minket, amit itt, a budapesti Honvéd Kórházban nagy sikerrel tudunk 

http://www.elixor.hu/
http://hu.elixor.hu/
http://hu.elixor.hu/oldalterkep.html
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alkalmazni. Ilyen a pontapplikátor vagy a szolenoid gyűrű, amit speciális kezeléseknél 
alkalmazunk. 

http://hu.elixor.hu/elixor.html oldalán található tájékoztatás 

Az Elixor egy olyan, színtisztán magyar központtal rendelkező nemzetközi csapat, ahol olyan 
professzionális tudás és technika halmozódott fel, amelyre méltán lehetünk büszkék, és 
nyugodt szívvel bárki rábízhatja magát és egészségét.  

Magyarságtudat 

A magyar találékonyság, a magyar elme világhírű. Az Elixorra méltán lehetünk büszkék. 

Gyártóüzem 

Világszínvonalú technika és kreativitás az Elixor magyarországi gyártóüzemében. 

http://hu.elixor.hu/rolunk.html oldalon található tájékoztatás 

Az ország és a térség egyik legmodernebb orvostechnikai és egyéb készülékeit előállító 
üzemén kívül rengeteg magyar és nemzetközi szakorvos szoros együttműködésével fejlesztjük 
ki azokat az eszközöket, terápiákat, életmódtanácsainkat, amelyekre minden magyar 
embernek szüksége van. 

A magyar egészségügyi statisztikák rendkívül rosszak, ráadásul romló tendenciát mutatnak. 

Gyermekeink, unokáink léte van veszélyben, nekik már át kell adnunk azt a tudást, amelyet 
később felelősséggel használhatnak. Az Elixor nem csupán az ötven év felettiekhez akar 
szólni, hanem minden egészséges vagy már beteg emberhez. Közösen, közös tettekkel 
segíthetünk magunkon és a jövőnkön is. 

http://hu.elixor.hu/elixor/célok.html oldalán található tájékoztatás 

Az Elixor fő célja, hogy egy olyan világot teremtsen, ahol nem pusztán a gyógyszerlobbi 
uralja az egészségügyet, ahol a beteg egészsége főként saját magán múlik, ahol az emberek 
végre megértik, hogy az egészségért tenni kell – és oly sokszor nem is olyan sokat. 

Célunk, hogy Magyarországon és szerte Európában közösen olyan szemléletet alakítsunk kis, 
amely a jelenlegi betegeskedő, reményvesztett középkorúakból és idősekből nyugodt, boldog 
és sokkal egészségesebb társadalmat teremt, ezzel mutatva a pozitív jövőképet 
gyermekeinknek, unokáinknak. 

http://hu.elixor.hu/elixor/gyarto.html oldalán található tájékoztatás 

Az Elixor a termékgyártásban európai színvonalú gyártóüzemmel rendelkezik. A több tízéves 
tapasztalatot, a magyar innovatív ötleteket és az összes munkatársunk rutinját összegyúrva 
olyan orvostechnikai és egyéb mikroáramú készülékeket tudunk fejleszteni és gyártani, ami 
Európában is ritkaságszámba megy. 

http://hu.elixor.hu/elixor.html
http://hu.elixor.hu/rolunk.html
http://hu.elixor.hu/elixor/célok.html
http://hu.elixor.hu/elixor/gyarto.html
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Referenciáink közül a legnagyobb márkák, nemzetközi cégóriások szerepelnek, akik velünk 
fejlesztik és gyártatják készülékeiket, gyártósorainkon, a mobiltelefonon és lézerfegyvereken 
át a kifinomult orvostechnikai eszközökig több minden megtalálható.  

 http://hu.elixor.hu/elixor/kutatás.html oldalon található tájékoztatás 

Ön nélkül nem megy 

Ne feledje, hogy munkánk Ön nélkül semmit sem ér. Nemzetközi kutatásokat végzünk 
folyamatosan, hogy termékeinket rendszeresen újítani tudjuk, finomhangolni az igényeknek 
megfelelően. Ahogy a készülék kifejlesztésében, úgy a kutatásban is részt vesz Marko S. 
Markov bolgár származású amerikai professzor. Markov úr a legismertebb kutatónak számít a 
pulzáló elektromágneses készülékek világában. Számos alapvető tudományos cikk, könyv és 
értekezés az ő nevéhez fűződik. Az a tény, hogy Marko S. Markov az Elixor csapatát erősíti, a 
világ egyik legnagyobb garanciája arra nézve, hogy az Elixor készülék jelenleg az egyik 
legjobb a világon. A kutatás nem ért véget, folytatódik az Egyesült Államokban és Európa 
számos országában is.  

http://hu.elixor.hu/elixor/egeszseg.html oldalon található tájékoztatás 

Betegségeket elkerülni lehetetlen… ám nem mindegy hogyan éljük át 

Szervezetünkre kb. 45 ezer betegség csaphat le. Tudjuk, hogy ezek közül sok elkerülhetetlen. 
Idősebb korban a veszély még jelentősebb. A szervezet ellenálló képessége csökken, a 
bennünk termelődő különböző anyagok és vegyületek pedig egyre kevésbé fejtik ki hatásukat.  

Az öregedés nem betegség 

Senkit sem tudunk mai technológiával fiatalítani, de egyet tudhatunk: egészségesen tartani, 
vagy akár visszaszerezni azt. 

Alapproblémák 

Szervezetünk nem lesz fiatalabb, viszont sokat tudunk tenni az öregedés és a külső 
körülmények okozta betegségek ellen. 

Betegségek 

Tévhitek és adatok a legelterjedtebb betegségekről és az egyre nagyobb számú magyar 
népbetegségek világából. 

Jelenlegi megoldások 

Sok betegség és egészségügyi probléma esetén tipikus megoldás lett a gyógyszerek és pirulák 
bekapdosása… Pedig van emellett más mód is. 

Statisztikák 

http://hu.elixor.hu/elixor/kutatás.html
http://hu.elixor.hu/elixor/egeszseg.html
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Sajnálatos adatok a magyar egészségügyi helyzetről. Szomorú, de tanulságos. Ön is részese a 
statisztikáknak, javítsunk rajta együtt! 

http://hu.elixor.hu/elixor/problemak.html oldalon található tájékoztatás 

Szervezetünk alapproblémái  

Az öregedő szervezet önmagától már nem tudja megtermelni magának a kellő mennyiségű 
vegyületeket, külső segítségre van szükség. Mozgás, helyes és tudatos táplálkozás, vitaminok, 
étrend-kiegészítők is segíthetnek, de alapvetően a sejtek szintjén kell megoldást találni.  

Amitől fiatalosak vagyunk 

Sejtjeinkben zajlódnak ugyanis azok a folyamatok, amik energiánkat termelik. Ettől az 
energiától leszünk egészségesebbek, jókedvűek, energikusak, fiatalosan. Idős korban szinte 
kivétel nélkül problémát jelent a hajszálérrendszer drasztikus romlása. Pedig ezek az apró 
erek viszik a tápanyagot, a gyógyszereket, az oxigént a szerveinkhez, végtagjainkhoz… 
mindenhova. Ha a hajszálérrendszerünkben hiba van, akkor megjelennek a betegségek. Fő 
ereinket gyógyszeres és műtéti úton is lehet javítani, de a mikro keringésre ezer nem hatnak. 
Hiába szedünk gyógyszert, az adott sejtekhez nem jut el, ahogy a tápanyag sem. 

Kézenfekvő megoldás 

Ekkor válik világossá, miért is van szükség a pulzáló elektromágneses kezelésre. 
Mindannyian, akik ezen a bolygón lakunk alapvetően a földi mágneses mezőre lettünk 
tervezve. Ha nem lenne a Földnek mágneses mezője, meghalnánk. Erre jó példa, hogy az 
űrhajósok első Föld körüli útjuk során rengeteg panasszal, rosszulléttel, keringési 
problémákkal tértek vissza. Mindezek oka a mágneses (pulzáló mágneses) tér hiánya volt. 
Ekkor a NASA fejlesztésbe kezdett és megalkotta a mai modern pulzáló mágnes terápiás 
készülékek elődjét. Ez semmi mást nem csinált, mint az alap földi pulzáló mágneses mezőt 
szimulálta az űrhajókon. 

Olyan a Földünk, mintha az űrben lennénk 

Sajnos mára a sok vasbeton épületünkkel, a rengeteg technikai eszközünkkel, a láthatatlan tv, 
rádió és mobiltelefonos hálózatunkkal a ránk ható földi mágneses pulzálást leromboltuk. 
Egyre kevesebb hat ránk, és ugyanúgy kezdenek a betegségek kialakulni, mint az 
űrhajósoknak odafent. A modern, automatikus kezelési programokat nyújtó pulzáló 
elektromágneses készülékekkel visszaadjuk szervezetünknek az ideális pulzáló mágneses 
teret, ezáltal a hajszálerek újra megnyílhatnak, energiafolyamatink jelentős mértékben 
gyarapodhatnak, fiatalosnak, energikusnak, egészségesnek érezhetjük magunkat. A 
tápanyagok, a gyógyszerek, a testmozgás során felszabaduló különböző anyagok végre 
eljuthatnak szerveinkhez. 

Ez nem csoda, ez tudomány 

http://hu.elixor.hu/elixor/problemak.html


47 

 

Ez némely esetben olyan jelentős és látványos javulás, hogy megszűnhet vele akár évtizedek 
óta tartó szédülés, normalizálódhat a magas vérnyomás, a cukorbeteg páciens vércukorértékei 
is javulhatnak, de számos eset számol be sokévnyi fülzúgás megszűnéséről, de akad olyan is, 
akinek amputálásra ítélt lába teljesen rendbejött. Nem csoda ez, szimpla tudomány 
mellékhatások és plusz gyógyszerek nélkül. 

http://hu.elixor.hu/elixor/betegseg.html oldalon található tájékoztatás 

Cukorbetegség 

Alapjaiban kétféle cukorbetegségről beszélhetünk. Az 1-es típusú diabétesz az inzulinfüggő, a 
2-es diabétesz az időskori. Az Elixor elsősorban a 2-es típusra koncentrál, mivel ez az a 
betegség, ami megelőzhető, kordában tartható életmódváltással, alternatív terápiákkal, mint 
amilyen az Elixor terápia is. A cukorbetegség néma gyilkos, mivel nem fáj, egyértelműen 
érzékelhető kezdeti tünetei nincsenek. A betegség kialakulása a hajszálérrendszer romlásához 
vezethető vissza. Rendkívül súlyos következményei vannak: látásromlás, vakság, 
veseelégtelenség, idegrendszeri elváltozások, potenciazavar, emésztési rendellenességek, 
fekély, nem gyógyuló sebek, végtagelhalás (amputáció). Ha Elixor terápiával a 
hajszálérrendszer működése normalizálódik, akkor jobb lesz a hasnyálmirigy vérellátása, így 
ezen betegek vércukorszintje normalizálódhat, és a szövődmények nagy része, vagy akár 
teljes egésze elkerülhető is lehet. A helyes étrend és az életmódváltás mellett az Elixor terápia 
rendkívül hatékony kiegészítő módszer lehet. Mint ahogy a legtöbb betegségnek, így a 
cukorbetegségnek is a legfőbb gyógyszere maga a megelőzés. 

Reuma 

A reuma egy összefoglaló név, a különböző ízületi fájdalmak gyűjtőneve. Gyulladás, kopás, 
sérülés is okozhatja. Durva elváltozások esetén műtét, egyébként pedig csak 
fájdalomcsillapító a megoldás. Pedig legtöbb esetbe az alternatív vagy kiegészítő kezelések  
valóban megoldást kínálhatnak. Az Elixor terápia hatására a mikor keringés javulhat, így ez 
azt is eredményezi, hogy nem csupán a sejtekhez jut el kellő tápanyag, hanem fordítva is: el is 
vezetődnek az oda nem illő, káros anyagok. Egy gyulladásnál létfontosságú a felgyülemlett 
baktériumok elvezetése, egy köszvényes területen felgyülemlett húgysav eltávozása… Ízületi 
gyulladások esetén megnő az ízületi folyadék mennyisége, amit terápiánk segítségével 
könnyen orvosolhatunk. Az Elixor terápiával ízületi gyulladása elmúlhat, fájdalmai 
csökkenhetnek, vagy akár gyógyszer nélkül is megszűnhetnek. 

Magas vérnyomás 

Egészséges ember vérnyomása 120/80 Hgmm (szisztolés – összehúzódás és diasztolés – 
ellazulás). Ha a teljes érhálózatunk jelentős részében, vagyis a hajszálerekben nem tud a vér 
eljutni az út végéig, megnöveli szervezetünk a nyomást, így magas vérnyomás alakulhat ki. 
Folyamatos 140/90-es értéknél beszélünk magas vérnyomásról, súlyos hipertóniáról pedig 
180 fölötti értéknél. A magas vérnyomás számtalan betegséget, végső soron akár halált is 

http://hu.elixor.hu/elixor/betegseg.html
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okozhat. Alattomos, tünet nélküli előjel. Az Elixor terápiával a hajszálérrendszer átjárhatóbb 
lehet, aminek következményes egy stabilabb, normálértékhez közelítő vérnyomás 

Érszűkület 

Érszűkület kialakulásának leggyakoribb oka az érelmeszesedés. Ennek következtében a 
verőerek merevebbé válnak, a szövetekhez kevesebb oxigén és tápanyag jut el. Sajnos már 30 
éves korban is elkezdődhet ez az alattomos folyamat, melynek első jele lehet a lábikra, 
combfájdalom, hideg végtagok, de akár a töredező köröm is. Elősegíti a vészes folyamatot a 
cukorbetegség, a magas vérnyomás, a dohányzás, a magas koleszterinszint. Az Elixor terápia 
a hajszálrendszer javításával segíthet abban, hogy az érfal visszanyerje rugalmasságát, 
ráadásul a vér viszkozitásában is szerepe lehet, amivel kisebb az esély a trombózisra.  

http://hu.elixor.hu/elixor/jelenlegi_megoldas.html oldalon található tájékoztatás 

Egy beteg ország 

A sok statisztika közül csak egyetlen számot említve is elgondolkodtató a magyar egészségi 
helyzet: a felnőtt lakosság 47%-a szenved valamilyen krónikus betegségben. Most álljunk 
meg egy kicsi és gondolkozzunk el ezen a számon. Magyarul minden második magyar ember 
súlyos beteg. Ne a gyógyszergyáraktól, és ne elsősorban tőlünk várják a megoldást. Önökön is 
múlik. Mi fogjuk az Önök kezét, segítünk. 

Mérgező reklámok 

Egyre népszerűbbek, egyre többet reklámozzák és egyre kedvesebb hirdetésekkel jelennek 
meg a gyógyszerek és különböző kemikáliák. Erőteljese ösztönzik a magyar embert, hogy 
minél több gyógyszert szedjen, és ebben a legtöbb háziorvos partner is – sajnos. A gyógyszer 
nem ellenség, de a túlzott gyógyszerfogyasztás, a felesleges gyógyszerfogyasztás, az 
indokolatlan gyógyszerfogyasztás bizony már veszélyes.  

Gyógyszerspirál 

Egy egyszerű példán keresztül szeretnénk levezetni azt a folyamatot, amiben a legtöbb ember 
és feltehetően Ön is szenved. Vegyünk alapul egy fejfájást. Azonnal – érthető módon – 
csillapítani szeretnénk, de egy jó tea, egy pohár víz, egy kis mozgás helyett azonnal a 
gyógyszeres fiókban kezdünk kutatni. Ha kezdők vagyunk, akkor elég csak egy fél gyógyszert 
bevenni. El is múlik a fájdalom. A kiváltó ok viszont nem. Így idő elteltével (órák, napok, 
hetek) újra előtör a fájdalom. Mást már egy egész gyógyszerhez folyamodunk, később már 
napi 2-3 tablettát is beveszünk. Aztán egyre erősebb gyógyszerekhez folyamodunk. Végül azt 
vesszük észre, hogy sok és erős gyógyszert szedünk. Kezd fájni a hasunk is, megromlik az 
emésztésünk, fáj a gyomrunk. Sebaj, mindre van gyógyszer. A végén ott tartunk, hogy 3-4 
féle erős gyógyszert szedünk. Pedig az egész egy fejfájással indult.  

A gyógyszeres fiók 

http://hu.elixor.hu/elixor/jelenlegi_megoldas.html
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Ugye mindenkinek van otthon gyógyszeres fiókja? Hát persze. Nyitogatja is rendszeresen, 
ugye? Most arra kérjük, hogy nézzen szét a lakásában, és a gyógyszeres fiókon kívül, mi olyat 
lát, ami alternatív megoldást jelenthet panaszaira. Lát teakeverékeket? Profi és valós 
tartalommal bíró étrend-kiegészítőket? Lát bármilyen eszközt (polár lámpa, pulzó 
mágnesterápia stb.), ami megoldást jelenthetne? Ugye nem. A kifogás pedig már az Ön 
gondolataiban megszületett és mormogja is magában: „De az orvos azt mondta, hogy…” 
„Nem hiszek ezekben, mer…” Egy fájdalomcsillapítóban hisz? Mert egyszerű bevenni és 
valóban blokkolja az idegek működését? Egyszerű, gyors, viszont nem olcsó. Az a bizonyos 
gyógyszeres fiók komoly anyagi ráfordítással van rendszeresen frissítve. 

Egyszerű, gyors és drága… Mi az? 

A találós kérdésre a válasz szintén egyszerű: a gyógyszer. Havonta több tízezer forintot 
nyelünk le, és bevállaljuk a súlyos mellékhatásokat. Lassú halálra ítéljük magunkat. 
Elfeledjük a valós problémát, helyette drogokkal tömjük magunkat. Semmivel sem jobb és 
megbocsáthatóbb, mint az alkoholizmus. Az alkoholizmus a gondokat űzi el, a folyamatos 
gyógyszerzabálás pedig a fájdalmakat… Alapjaiban egyik sem oldja meg problémánkat. Azt 
elfogadjuk, hogy mindegyik segít. Rövidtávon. Hajrá! Közben a statisztikák meg azt 
mutatják, hogy minden második ember a szív- és érrendszerbeli problémák okozta 
betegségekbe hal bele… De miért? Hiszen olyan jól vagyunk, nem fáj semmi? Mert elfedjük 
betegségeinket, és azt hisszük minden rendben. 

Nincs minden rendben 

Folyamatosan sulykolnak bennünket, hogy menjünk szűrővizsgálatra. De miért mennénk, 
hiszen jól vagyunk. „Szedem a gyógyszert, az orvos is megmondta, nem lesz baj.” Tegyük a 
kezünket a szívünkre: hányszor megyünk/mentünk fogorvoshoz, ha nem volt panasz? 
Ugyanezen okból nem megyünk kivizsgáltatni magunkat. A legtöbb orvos mérgesen néz ránk, 
mert úgy érzi, ha nincs bajunk, feleslegesen megyünk vizsgálatra. A várótermek tele vannak, 
sokat kell várni. Mindannyian ismerjük ezeket a tényeket. Az Elixor viszont pont ezek ellen 
akar tenni. Országszerte több kezelőközpontban várja mindazokat, akik úgy gondolják, 
minden rendben… Megoldásokat kínálunk, elmagyarázzuk a gyógyszerek hatásait és 
mellékhatásait, megismertetjük önöket a legkiválóbb orvostechnikai eszközökkel, amik nem 
elfedik a betegségeket, hanem gyökerüknél fogva próbálja kitépni azokat. Az is egyszerű, az 
is fájdalommentes, és bár nem feltétlen olcsó, viszont évek alatt megtérül. 

http://hu.elixor.hu/elixor/stat.html oldalon található tájékoztatás 

Az Elixor orvosai egyetértenek azzal a kijelentéssel, hogy ha baj van, akkor már tényleg baj 
van. Természetesen gőzerővel azon dolgozunk, hogy a bajba jutott embereken segítsünk, de 
fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a megelőzés a legfontosabb. Nyugaton nem a bajokra 
szednek gyógyszert, hanem mindent megtesznek, hogy ne legyen baj. Magyarország sajnos 
ebben sem tündököl… Ismerjen meg néhány statisztikai adatot, ami elkeserítő és fájdalmas, 
de bízzunk benne, hogy ösztönzőleg hat: tenni kell ez ellen. 

http://hu.elixor.hu/elixor/stat.html
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Magyarországon van Európán belül a legtöbb kórósan elhízott ember, és mi járunk a 
leggyakrabban az orvosi rendelőbe is. 

Európában a lakosság 52 százaléka túlsúlyos, 17 százalék pedig kórosan elhízott. A 27 uniós 
tagállamból 18-ban 50 százalék feletti a túlsúlyos lakosok aránya. Viszonylag jó a helyzet 
ebből a szempontból Romániában, Franciaországban, Olaszországban és Svájcban, de 
ezekben az államokban is emelkedik az arányszám. 

Kórosan elhízottak aránya az egyes országokban 

Az egészségügyi szempontból már kockázatosnak tekintett elhízás részaránya Romániában és 
Svájcban 8 százalékos, Magyarországon és az Egyesült Királyságban pedig több mint 25 
százalékos. A csúcstartó Magyarország, 28,6 százalékkal. Az elhízás elsősorban a 
társadalmilag hátrányos helyzetűeket és a nőket jellemzi a statisztikák és felmérések szerint. 

Halálozási ráta 

100 ezer főre vetítve Spanyolországban és Olaszországban 500 alatti a halálozások száma, az 
EU átlaga 660, míg Észtországban, Szlovákiában és Magyarországon több mint 800. Az 
öngyilkossági statisztikákat Litvánia vezeti, második helyezés pedig Magyarországé. 

Születési súly 

Az EU-ban minden tizenötödik gyermek 2500 grammnál kisebb súllyal születik. Az észak-
európai államok – Észtország, Litvánia, Lettország, Finnország, Svédország – 
büszkélkedhetnek a legjobb mutatóval, Dél-Európa és többek között Magyarország pedig 
jellemzően rosszabb helyzetben van. 

Fiatalkori dohányzás 

Nem lehetünk büszkék gyermekeink dohányzással kapcsolatos hozzáállására: heti egyszer 
cigihez nyúl a magyar fiatalok (15 évesek) több mint negyede. Ez az arány 15 százalék alatti 
az észak-európai államokban, Írországban, Lengyelországban, Portugáliában és az Egyesült 
Királyságban is. A fiatalkori alkoholfogyasztással kapcsolatban sem sokkal jobb a magyar 
helyzet, az OECD adatai szerint abba a csoportba tartozunk, ahol több mint 40 százalék állítja, 
hogy életében legalább volt már részeg. 

Orvos látogatásaink 

Van egy statisztika, amiben mi vagyunk a csúcson, de ez sem különösebben jó hír: az OECD 
szerint a magyarok keresik fel a leggyakrabban az orvosi rendelőt. Az egy főre vetített orvosi 
konzultációk számra Magyarországon csaknem 12, míg az uniós átlag ennek a fele. 

http://hu.elixor.hu/elixor/egeszsegpenztarak.html oldalon található tájékoztatás 

Csúcsminőségi termékeinknek már egészségpénztári szolgáltatáson keresztül is 
megvásárolhatók. Partnereink körét folyamatosan bővítjük, hogy teljes körűen ki tudjuk 
szolgálni, egészséges életéhez ezzel is hozzájárulva.  

http://hu.elixor.hu/elixor/egeszsegpenztarak.html
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b. Nyomtatott kommunikációs anyag 
i. Szegedi helyi lap 

in: Vj/101-31/2014. számon nyilvántartott irat. 

Szív- és érrendszer gyógyítása, kezelése 

Reumás ízületi gyulladás gyógyítása, kezelése 

Magas vérnyomás gyógyítása, kezelése 

Migrén gyógyítása, kezelése, 

Pocencia zavar gyógyítása, kezelése, 

Cukorbetegség gyógyítása, kezelése 

OEP által nem támogatott betegségek várólistás betegségek. 

c. Szóbeli tájékoztatás 
in: Vj/101-24/2014 és Vj/101-25/2014. számon nyilvántartott irat. 

„minden betegségre megoldást ajánl, minden betegséget gyógyít, alkalmazása révén 
gyógyszerre sincs szükség”.  

Példálózó jelleggel elhangzott az előadásokon, hogy a „vérrel kapcsolatos 
egészségügyi problémákra alkalmas a készülék, vértisztító hatású, érrendszeri 
problémákat, valamint ízületi problémákat is megoldja a készülék”. 
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