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Betekinthető!
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. B. ügyvéd (KOZESCHNIK és Társa
Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9.) és Varga Gábor ügyvezető által képviselt
MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 82.) eljárás alá vont
vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően
tárgyaláson kívül meghozta az alábbi
határozatot.
A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a MAX-IMMUN Rák- és
Immunkutató Kft. 2012 januárjától 2013. április 17-ig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot
tanúsított, amikor egyes kereskedelmi kommunikációiban jogi értelemben valótlannak
tekintendő állításokat tett az általa forgalmazott gyógygomba kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítők
gyógyító, betegségmegelőző hatásaira vonatkozóan, továbbá televíziós
kommunikációiban olyan körülmények között tett az egyes gyógygombák gyógyhatásaira és
betegségmegelőző hatásaira vonatkozó közléseket, hogy azokat a fogyasztók összekapcsolhatták
az eljárás alá vont termékeivel.
A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató
Kft. számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.
Az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft.-t kötelezi 21.000.000 Ft
(azaz Huszonegymillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a Gazdasági
Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles
megfizetni.
Ha a kötelezett a fizetési 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, az eljárási költség, illetve 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.

INDOKOLÁS
I.
Az eljárás megindításának körülményei
1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) észlelte, hogy a MAX-IMMUN Rák- és
Immunkutató Kft. (a továbbiakban: eljárás alá vont, vagy MAX-IMMUN Kft.) az általa
forgalmazott, gyógygomba kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítőknek a népszerűsítése
során, kereskedelmi kommunikációjában valószínűsíthetően szakmailag nem kellően
megalapozottan alkalmaz olyan állításokat a termékek gyógyhatásával kapcsolatban,
amelyek feltételezhetően nem felelnek meg az élelmiszerek tekintetében irányadó ágazati
rendelkezéseknek, illetve a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó előírásoknak, és ezzel
megsérti az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) 10. §-a (3) bekezdésében előírt tilalmat – figyelemmel az Éltv. 10. §-a
(4) bekezdésében foglalt rendelkezésre.
2. Ezen okból kifolyólag a GVH 2013. április 17. napján versenyfelügyeleti eljárást indított az
eljárás alá vont ellen. A versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása
szerint kiterjed az eljárás alá vont vállalkozásnak a gyógygomba kivonatot tartalmazó étrendkiegészítőire vonatkozó, 2012 januárjától folytatott teljes kereskedelmi gyakorlatára.

II.
Az eljárás alá vont vállalkozás
3. Az eljárás alá vont vállalkozás 2004-ben alakult, fő tevékenysége „egyéb élelmiszer
nagykereskedelme”. Az eljárás alá vont a termékeket közvetlenül a fogyasztóknak az ország
13 városában található üzlethelyiségében, a www.max-immun.hu linken elérhető
webáruházában, illetve viszonteladók által értékesíti.
4. Az eljárás alá vont 2012. évi beszámolója alapján 2012-ben a vállalkozás értékesítésből
származó nettó árbevétele 1.766.916.000 Ft volt, az 2013. évi nettó árbevétele 1.782.934.948
Ft.
5. Az eljárás alá vonttal szemben korábban két versenyfelügyeleti eljárás volt folyamatban. A
Vj/19/2008. számú eljárásban hozott határozatban az eljáró versenytanács határozatában
megállapította, hogy a MAX-IMMUN Kft. jogsértő magatartást tanúsított, amikor az általa
forgalmazott
étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos
egyes
reklámjaiban
fogyasztó
2.

megtévesztésére alkalmas állításokat tett és vele szemben 1.000.000 Ft bírságot szabott ki. A
Vj/75/2010. számú ügyben hozott határozattal szemben a MAX-IMMUN Kft. keresettel élt,
amely nyomán azt a Fővárosi Törvényszék által megerősítetten hatályon kívül helyezték új
eljárásra kötelezés mellett.
III.
A vizsgált kereskedelmi gyakorlat
Az érintett termékek
6. A jelen versenyfelügyeleti eljárás tárgya az Aquanax, Cardianax/Caronax, Cranalgon,
Dietanax/Dianax, Flavogenin Pro, Gastroanax/Gashonax, Immunax Balance/Imonax
Balance, Immunax C/Imonax C, Immunax Cor/Imonax Gan, Immunax Osteo/Imonax Teo,
Metanax, Neuranax/Neonax, Vargastem, Virostat/Viranax, Vitanax PX4, illetve Vitanax
PX4S gombakivonatot tartalmazó termékek gyógyhatásával kapcsolatos, ezek értékesítése
során közzétett kommunikáció.
7. Az eljárással érintett valamennyi termék étrend-kiegészítőnek minősül. Az Országos
Élelmiszer- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) az Aquanax elnevezésű
termékről 3703/2008. OÉTI, a Cardianax/Caronax elnevezésű termékről 12134/2013. OÉTI,
a Cranalgon elnevezésű termékről 12120/2013. OÉTI, a Dietanax/Dianax elnevezésű
termékről 12121/2013. OÉTI, a Flavogenin Pro elnevezésű termékről 12453/2013. OÉTI, a
Gastroanax/Gasthonax elnevezésű termékről 121451/2013. OÉTI, az Immunax
Balance/Imonax Balance elnevezésű termékről 12125/2013. OÉTI, az Immunax C/Imonax C
elnevezésű termékről 12126/2013. OÉTI, az Immunax Cor/Imonax Gan elnevezésű
termékről 12127/2013. OÉTI, az Immunax Osteo/Imonax Teo elnevezésű termékről
12128/2013. OÉTI, a Metanax elnevezésű termékről 11923/2012. OÉTI, a Neuranax/Neonax
elnevezésű termékről 12129/2013. OÉTI, a Vargastem elnevezésű termékről 12452/2013.
OÉTI, a Virostat/Viranax elnevezésű termékről 12131/2013. OÉTI, a Vitanax PX4
elnevezésű termékről 12132/2013. OÉTI, illetve a Vitanax PX4S elnevezésű termékről
12133/2013. OÉTI számon állított ki igazolást a termékek nyilvántartásba vételéről.
8. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2. §-ának 2) pontja
értelmében étrend-kiegészítő a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer,
amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani
hatással rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható
formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak,
adagolható por, ampulla, csepegtetős üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma,
amely alkalmas kis mennyiség adagolására). A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy
Magyarország területén csak a rendelet előírásainak megfelelő étrend-kiegészítő hozható
forgalomba.
9. A különböző étrend-kiegészítő és egészségvédő hatású élelmiszerek megjelenési formája
igen változatos, a vitaminok és ásványi anyagok mellett ide sorolhatók pl. a teljes kiőrlésű
gabonából készült és olajos magvakat is tartalmazó pékáruk, a szervezet számára hasznos
baktériumokat tartalmazó joghurtok és tejes italok, a különféle szója-készítmények, a
fitoszterolokkal dúsított és koleszterinszint-csökkentő hatású margarinok, a méhészeti
termékek, a gyógyhatású gombák és azok hatóanyagait tartalmazó készítmények, egyéb
növényi- illetve állati eredetű gyógyhatású összetevőket tartalmazó gyógyszerformák.
3.

10. Magyarországon az étrend-kiegészítőket - azok hatékony hatósági ellenőrzésének elősegítése
céljából az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10. §-ának (1)
bekezdése szerint - legkésőbb a termék első forgalomba hozatalakor a gyártónak vagy az
importőrnek kötelessége bejelenteni az OÉTI-hez a rendelet 4. számú melléklete szerinti
adatok közlésével és a címke egyidejű megküldésével .
11. A bejelentési (notifikáció) kötelezettség nem jelent mást, mint a termék címkéjének és
adatlapjának benyújtását az OÉTI-hez, legkésőbb a termék piacra helyezésének napján. A
rendszer nem alkalmas a termék forgalomba kerülésének megakadályozására, csak a
piacfelügyeleti munkát segíti elő azzal, hogy probléma, veszély észlelésekor azonnal
értesítést kap az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), a további
intézkedések megtétele céljából.1
A termékek forgalmazása és a kereskedelmi gyakorlatok
12. Az eljárás alá vont vállalkozás által adott tájékoztatások jellemzője, hogy azokból a
fogyasztó az eljárás alá vont által forgalmazott termékek általában egy (kivételesen több)
összetevőjének gyógyhatásáról, betegségmegelőző hatásáról kap információt, de a
tájékoztatás végső soron az eljárás alá vont által forgalmazott termék(ek) népszerűsítését
szolgálja.
13. Az eljárás alá vont a vizsgálattal érintett időszakban az alábbi, gyógyhatásra és
betegségmegelőző hatásra vonatkozó állításokat tartalmazó kommunikációs eszközöket
alkalmazta, illetőleg azok alkalmazásával kapcsolatos költségeket viselte az eljárással érintett
termékek népszerűsítése során:
-

honlapok: saját honlap (www.max-immun.hu), és a wwwlifemagazin.hu honlap
televíziós műsorszámok,
rádiós műsorszámok,
nyomtatott sajtótermékek,
beltéri kommunikációs eszközök,
vásárláshelyi reklámok,
tájékoztató előadások.

14. Az eljárás alá vonthoz köthető kereskedelmi kommunikációk az alábbi, gyógyhatásra vagy
betegségmegelőző hatásra vonatkozó állításokat fogalmazták meg:
(a „megjelenés ideje” oszlopban félkövérrel kiemelt tájékoztatások betegek nyilatkozatait is
tartalmazzák, a „központi üzenet” oszlopban félkövérrel szedetten szerepelnek a gyógyhatás
állítások, ide értve a betegségmegelőző hatásokat is, aláhúzással jelöljük a gyógygomba és a
termék közötti kapcsolatra kifejezetten utaló szövegrészeket)

1

Forrás: http://www.oeti.hu/index.php?m1id=1&m2id=124
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Megjelenés helye2
Megjelenés
ideje

Kommunikáció releváns állításai / központi üzenete

figyelembe vett
költsége (Ft)

I.

Internetes honlapok
„Továbbá megállapították a nyirokcsomók daganatmentességét is. A daganat
nem csak kevesebb, mint felére zsugorodott, hanem részben elhalt a
kemoterápiával kombinált extraktum kezelés során.”

2013. október
16-tól elérhető
tartalom

www.max-immun.hu
nem áll rendelkezésre

„A leletek alapján megállapítható, hogy négy hónap alatt a <<nagy kiterjedésű>>
kissejtű tumorhalmaz jentősen összezsugorodott, olyannyira, hogy az a Röntgen
felvételen felismerhetetlen volt és a beteg gyakorlatilag tünetmentessé vált.”
„hasnyálmirigy daganat májáttétei eltűntek”
„sokizületi gyulladás (autoimmun betegség) javulása”
„ Miló Viki küzdelme a magas vérnyomással”

2012.
május 18-31.

www.lifemagazin.hu
(190 500)3

„Ha ezek az őssejtjeink rosszul működnek, akkor nem javítják ki a káros
folyamatokat az érrendszerben, beépülnek az érfalakba, és gyulladást
keltenek. Amennyiben viszont jól működnek az őssejtjeink, akkor azok
regenerálják a szervezetünket. A gyógygomba kivonatok segítenek kiküszöbölni
a rizikófaktorokat …”
„ Hihetetlen volt, de 2-3 nap után normalizálódott a vérnyomásom…”
„ Úgy érzem, hogy mindezt a gyógygomba kivonatoknak köszönhetem.”

II. Televíziós és rádiós műsorok
2012.

„A cukorbetegség mellett a gyógygomba kivonatok alkalmazása kedvezően
befolyásolta állandóan fennálló magas vérnyomásukat is.”

január 11.

„A vérnyomásom olyan jelentősen javult...”

2012.
ECHO TV
január 18.
825 500
2012.

„A gyógygombáknak… tudják befolyásolni a koleszterinszintet jótékony
irányba, illetve a vércukorszintet is tudják csökkenteni… A legfontosabb az az,
hogy a szív- és érrendszerhez kötődő összes rizikófaktort képes jótékonyan
befolyásolni.„

január 25.
„…Ez azt jelenti, hogy a regenerációs képessége kezd helyreállni. Ez a
legfontosabb hatása a gyógygombáknak, azon kívül, hogy képes a cukorszintet, a

2

Lásd: a Vj/0036-002/2013. számon nyilvántartott irat, a Vj/036-010/2013. számon nyilvántartott irat, a Vj/036012/2013. számon nyilvántartott irat, a Vj/036-013/2013. számon nyilvántartott irat és a Vj/036-021/2013. számon
nyilvántartott irat M/1. számú melléklete.
3
Az összeg nem képez bírságalapot

5.

2012.

koleszterinszintet és a vérnyomást is szabályozni.”

január 31.

„Nekem 6 hét után a 4 cm átmérőjű daganatom már csak 1 cm volt…”
„Zsuzsa elmondása szerint a gyógygomba kivonatok nem csak a daganatra
hatottak: 15 éve volt cisztám a jobb vesémben, és nem is kicsi, és eltűnt.”
„… CT-vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy teljesen eltűnt a daganatom…”

2012.
február 15.
ECHO TV
2012.
-

rákos
elváltozások
megakadályozása

kezelése,

gyógyítása,

áttétek

kialakulásának

február 28.

2012.
március 27.

ECHO TV
825 500

„nyirokmirigy rák kezelése”
„Ahogy beszél, … a lebénult bal oldalán mozdul a lába, mozdul a keze”
„…elkezdtem szedni, augusztus 31-ével ezt a Varga-féle gyógygombakészítményeket. …Elmentünk újra a hematológiai klinikára, és ebből a sok
nyirokcsomóból az orvos jóformán alig tudott kitapogatni. Egyet a nyakamban,
egyet a hónaljamban és ennyi. Bízom benne, hogy a gyógygombakészítmény
továbbra is megteszi még a jótékony szerepét, hatását, aminek úgy érzem, hogy
tényleg jelentős szerepe volt, és segített ennek a bajnak is a leküzdésében.”
„Azt is tapasztaljuk egyébként, hogy sokszor csak azok gyógyulnak meg, - főleg
gyermekeknél – akik gyógygomba-kivonatot is szednek a hagyományos terápia
mellé.”
„…mert a gyógygomba-kivonatoknak van már egy áttét gátló hatása, hiszen a
természetes ölősejteket aktiválja, és a természetes ölősejtek azok áttét gátlóak.”

2012.
április 11.

ECHO TV
825 500

„Igen, mert én a TV-ben láttam egy riportot egy beteggel, prosztatarákos
beteggel, és ott is mutatták, nem is tudom, hányadik fázisban volt, már a legvégén
járt az illető, és teljesen tünetmentesre tudták kezelni ezzel a gombával. ”
„Azóta tapasztaljuk, hogy eltokosodtak a daganatok, meg már alig látszanak.”
„A gyógygomba-kivonatok egyrészt az immunrendszeren keresztül képesek a
nőgyógyászati tumorok ellen hatni, másrészt nagyon fontos, az inzulin
érzékenységét növelik, csökkentik az inzulinszintet, és maga az inzulin is egy
rákkeltő hatást fejt ki nőgyógyászati tumorok esetében, tehát ez a két
hatásmechanizmus, ami érvényesülhet nőgyógyászati tumoroknál, de ezenkívül a
programozott sejthalált is elősegítik a gyógygomba-kivonatok, tehát a
megbetegedett sejtek öngyilkos mechanizmusát.”
„Nagyságrendben többen halnak meg szív- és érrendszeri betegségben, és ha
gyógygomba-kivonatokat szednek, akkor a szív- és érrendszerüket is ápolják, az
életminőségüket is javítják, és valószínűleg sokkal hosszabb ideig élnek azok a
hölgyek, akik ezt szedik. Tehát a rákbetegségekre szedik a hölgyek, és közben
azért élnek nagy valószínűséggel hosszabb ideig, mert nem kapnak majd
szívinfarktust később.”

6.

„... a gyógygomba kivonatok… depresszió ellenes hatásuk van.”
„A gyógygomba kivonatok képesek hosszú távon is az egészségünket javítani.
Az azt jelenti, hogy arra gondolunk, hogy elrákosodás 10-20-30 éven keresztül is
eltarthat és a gyógygomba kivonatok képesek ezeket a kezdeti szakaszokat is
kedvezően befolyásolni. Tehát képesek lehetnek akár csökkenteni az elrákosodás
valószínűségét.”

2012.
május 16.
2012.
május 22.

ECHO TV
-

2012.

„A gyógygomba kivonatoknak…az egyik legfontosabb hatása az
inzulinérzékenység növelés, amit meglepő módon nemcsak 2-es típusú
cukorbetegek használhatnak, hanem az egyes típusú cukorbetegek is, hiszen
tapasztalataink alapján, hogyha valaki gyógygomba kivonatokat szed
cukorbetegségre és egyes típusú cukorbetegségben szenved, akkor is jelentősen
csökkenhet az inzulin szükséglete. És ez rendkívül fontos, hiszen az inzulin, a
magas inzulin szint, az elősegíti a különböző rákbetegségek kialakulását is,
nemcsak a túlsúly kialakulását, hanem a rákbetegségek kialakulását is.”

május 30.

2012.
június 13.
2012.
június 20.

„…a betegek jelentős részénél sikerült számottevően javítani a gyulladásos
állapoton. Tehát csökkenti nagyon gyakran a gyulladást is a gyógygomba
kivonatok alkalmazása. Megelőzheti bárhol a fejét a tápcsatornában, a szájüregtől
egészen a végbél nyílásig…”

ECHO TV
-

„Hogyan hatnak a gyógygombák a lyme-kórra?...A gyógygomba kivonatok az
immunrendszert szabályozzák és azokon a pontokon például, hogyha a T-sejtek
túlműködnek, akkor az immunrendszer képes ezt a túlműködést csökkenteni. Ha
alulműködnek, akkor képes fokozni, tehát egy egyensúlyt állít helyre. És ezért
megfigyeltünk nagyon sokszor autoimmun betegeknél drámai állapotjavulást,
így a lyme-kórosoknál is.”
„Feltételezhető egyébként az, hogy aki gyógygomba kivonatokat folyamatosan
szedi, akkor kisebb a valószínűsége, hogy egy kullancscsípéstől fertőzést fog
kapni…”

2013.
június 26.

„A hatásmechanizmusa rendkívül sokrétű lehet a gyógygomba kivonatoknak,
bizonyosan csökkentik a gyulladást. És mivel ez egy gyulladásos folyamat és a
gyulladásos folyamat révén károsodnak a tüdő szövetei, hogyha csökken ez a
gyulladás a szervezetben, akkor ez a folyamat lassulhat vagy meg is állhat…
javul a közérzet a fulladásos rohamok csökkennek, nagyon súlyos betegek
szokták ezt elkezdeni.”

2012.
július 31.

ECHO TV
-

„A tüdőrák és a gyógygomba kapcsolatát már régóta ismerik. Japánban
felmérték egy klinikai tesztben, hogy kb. 62 %-os valószínűséggel ér el
életminőség javulást vagy tumor méret csökkenést okoz csak a bokros gomba
kivonat. Tehát ismert a hatása gyógygombáknak a tüdőrák tekintetében.”
„Másfajta bőrrák típusoknál tapasztaltuk azt bazaliómánál, hogyha a helyi
alkalmazását végzik a gyógygomba kivonatokkal a sebnek, tehát rákenik a
különböző kenőcsökbe bekeverve a különböző gyógygomba kivonatokat vagy a
környékére a sebnek, ott elkezd összehúzódni a seb vagy akár meg is szűnni és
nagyon sokan, sok embernél vált már feleslegessé a műtét a bőrrák miatti, ún.
jóindulatú bőrrák miatti műtét, hiszen maga a bőrrákos elváltozás
visszahúzódott.”
„Tehát erre is alkalmasak a gyógygomba kivonatok, hogy egy fertőzést
egyensúlyban tartsanak, hogyha már a szervezetben van vagy pedig
kiszorítsanak a szervezetből. Erre is van példa, hogy bizonyos virrális
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fertőzések megszűntek a gyógygomba kivonatok alkalmazásával.”
„Vannak olyan gyógygombák amiknek gombaellenes hatása van, gombásodás
ellenes hatása van…”

2012.
augusztus 28.

ECHO TV
-

„És ilyenkor bizony néha nagyon ritka gyógygomba kivonathoz is folyamadunk,
ugyanis a betegnek nincs vesztenivalója és ezeket nagy dózisban javasoljuk. …És
ez ahhoz vezetett, hogy jelentős mértékben, tehát műthetővé vált az állapota és
jelentős mértékben csökkent a daganat mérete és a szövevényes daganat az
gyakorlatilag megszűnt a szervezetében. Ilyeneket tapasztalunk, áttétes
betegeknél is tapasztalunk hasonló hatást.”
”A gyógygombák hatásmechanizmusa széleskörű, tehát a gyógygombák
stresszoldó hatásúak is. A stressz az egyik legfontosabb tényező, amely
előidézheti az immunrendszer legyengülését. Nemcsak méhnyakrák
valószínűségét növelheti, a humanpapilom vírus fertőzés előfordulását,
valószínűségét növelheti, hanem például az emlő daganatoknak a valószínűségét
is jelentősen növelheti…”

2012.
szeptember 25.

ECHO TV
-

„…elősegítheti az áttétek kialakulását, növelheti a méhnyakrák
valószínűségét; nemcsak a tüdőrák valószínűségét növeli, hanem számos más
ráktípus valószínűségét is növeli a dohányzás, éppen azért, mert legyengíti az
immunrendszert és a gyógygombák képesek a detoxikáló hatásuk révén ezt is
részben kompenzálni…”
„A gyógygombák egy része jelentős őssejt aktiváló hatással rendelkezik…. A
kemoterápia tönkre teszi az agyi őssejteket és az depresszióhoz vezethet és ez
tovább súlyosbíthatja akár a betegséget. A gyógygombákat ha valaki szed és
kemoterápiát kap, nagyon gyakori, hogy jó a kedve a betegnek. Ilyenkor látjuk azt,
hogy a gyógygombák hatnak, hiszen a kemoterápia őssejtekre gyakorolt,
egészséges őssejtekre gyakorolt negatív hatása, az nem jellemző.”
„… a gyógygombáknak rendkívül nagy szerepe lehet abban, hogy, van nekik
stresszoldó hatásuk, van nekik antidepresszáns hatásuk, van nekik
hangulatjavító hatásuk, hiszen egy jobb hangulattal a cukorszintünk is javul,
akár. Immunrendszer javító hatása van, hiszen a stressz esetében, jobban
támadnak a herpeszvírusok, gyakoribb a felső légúti megbetegedés.”

2012.
„Van olyan gyógygomba, amit agybetegségekre használnak, Alzheimer vagy
vaszkuláris dementiára. Vannak olyan gyógygombák, amiket bélproblémákra
használnak. Vannak olyan gyógygombák, amiket elsősorban rákbetegségekre
használnak vagy gyulladáscsökkentő hatásuk miatt használják.”

október 10.
2012.
október 17.
2012.
október 24.
2012.

ECHO TV
-

„Az egyik válasz az, hogy a gyógygombáknak van fájdalomcsillapító hatása. De
azok az emberek akik egy konkrét tünetre szedik… reumás ártitiszt. Ezeknél az
embereknél csökkeni szokott a gyógygombáktól a különböző gyulladást jelző
faktoroknak a nagysága.”
„...tehát a gyógygombák komplex hatóanyagok, amik elősegítik a szervezetnek a
megfelelő működését...”

október 30.
„A gyógygombák … gátolják az áttéteket...„
„…a gyógygombáktól jobb a hangulata az embereknek. És hogyha az
embereknek jobb a hangulata, akkor a szervezetnek csökken az inzulinszintje, a
cukorszintje, és a magas inzulin- és cukorszint számos ráktípusnak az
előidézője, illetve csökkenti a túlélési esélyt például emlődaganatoknál is, vagy
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a prosztatadaganatnál is csökkenti a túlélési esélyeket, vagy bélráknál is
csökkenti a túlélési esélyeket. Másrészt a jobb hangulat csökkenti a stresszt… és
akinek nincsenek félelmei, nincsen stressz az életében, azok sokkal nagyobb
valószínűséggel tapasztalnak majd spontán tumor regressziót.”
„Az allergiás megbetegedéseket lehet befolyásolni gyógygomba kivonatokkal,
… Teljes tünetmentességet is el lehet ezzel érni. Tapasztaltuk asztmás
betegeknél, ekcémás betegeknél is tapasztaltam ilyen hatást a gyógygomba
kivonatoktól, de természetesen szénanáthát is befolyásolhatja a gyógygomba
kivonatoknak az alkalmazása.”

2012.
november 27.

ECHO TV

„…valóban tudják befolyásolni a koleszterin szintet jótékony irányba, illetve a
vércukorszintet is tudják csökkenteni, valakinél az első nap csökkenti, valakinél
fél év múlva, ez változó... A legfontosabb az az, hogy a szív- és érrendszerhez
vezető összes rizikófaktort képes jótékony irányban befolyásolni. Ez azt jelenti,
hogyha valakinek rossz a koleszterin szintje, rossza a vérnyomása, vagy a
vércukorszintje rossz, akkor a szervezet gyulladásba kerülhet, és ez tönkreteheti a
szív- és érrendszerünket, arthero sklerosis alakulhat ki. … Ez azt jelenti, hogy a
regenerációs képessége már kezd helyreállni, és ez a legfontosabb hatása a
gyógygombáknak azon kívül, hogy képes a koleszterin szintet, a cukor szintet,
és a vérnyomást is szabályozni.”

„… a gyógygomba kivonatok is csökkenthetik az inzulin szintet- akkor
csökkentik az emlőrák kockázatát.”
„…Memóriazavarokra,
koordinációs
problémákra
kell
gondolni,
magatartásproblémákra, depresszióra kell gondolni, és a gyógygomba
kivonatokkal ezeket a hosszú távú mellékhatásokat jelentősen csökkenteni lehet,
sőt legtöbb esetben véleményem szerint meg is lehet szüntetni ezeket a
mellékhatásokat, és nem kell félni ilyenkor hosszú távú agy problémáktól.”
„Tehát a fájdalmai csökkennek, és hosszabb ideig él még a teljesen reménytelen
esetekben is. …tünetmentessé válik egy idő után a gyógygomba kivonatok
segítségével a beteg.”
„…Azt írták, hogy nagyon jól lehet kezelni a betegséget, tünetmentessé lehet
tenni, végleges gyógyulást is ígértek… És akkor találkoztam a Varga
gyógygombával.”

2012.
december 31.

ECHO TV
825 500

„A szervezet egészét támadja meg, és a tünetek lupusnál rendkívül sokrétűek
lehetnek. …Igen, a célzott kezelésekkel jelentősen csökkenteni lehet a
tüneteket. Ennél a betegnél, akiről beszélünk szerencsére sikerült a gyógygomba
kivonatokkal elérni azt, hogy tünetmentes legyen.”
„Hát az autoimmun betegségnek mindig van egy genetikai háttere is… továbbra
is ott van, akkor is, hogyha már tünetmentességet sikerült elérni. …Valamilyen
dózisú gyógygomba kivonatot, aminek következtében sikerült a tünetmentességet
elérni, valamilyen dózist azt fent kellene tartani jelentős, hosszú időn keresztül,
hiszen a genetikai háttér, ami miatt kialakult ez a betegség, ez továbbra is ott van.”
„Az allergiás megbetegedéseket lehet befolyásolni gyógygomba kivonatokkal,
hiszen ezek az immunrendszert szabályozzák…”

2012.
január 16.

Hír Tv
-

„… antidepresszáns hatás van, tehát nagyon jó hatása van az agyra a
gyógygombáknak és ezenkívül őssejt aktiváló hatása van… Tehát a
gyógygombákkal el lehet érni azt, hogyha jobban érezzük magunkat, akkor az
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arra utaló jel, hogy az őssejtek aktívabbak és egészségesebben működnek. Az
őssejt és regenerációs készsége a szervezetnek sokkal magasabb.”
2012.
február 20.

Hír Tv
-

2012.

Hír Tv

április 2.

508 000

2012.

Hír Tv

május 21.

508 000

„A … gyógygomba kivonatok... Nemcsak allergiaellenes hatású van, hanem ez a
vírusfertőzés következtében túlreagáló immunrendszert is vissza tudják
szabályozni illetve a túl gyenge immunrendszert erősítik.”
„…vesehomokom volt. …amióta gyógygomba kivonatokat szedek egyszer sem
jött elő.”
„Tehát nála nem csak vastagbél hatása volt, egyébként a vastagbélt az
immunrendszeren keresztül nagyon jól le lehet küzdeni a vastagbél tumort; hanem
az immunrendszernek azt a részét amely az allergiát okozta, azt is szabályozta és
ezért megszűnt az asztmája.”
„… depresszióra is használják és stresszoldó hatásuk is van, valószínűleg ezen
keresztül is lehet egy allergiás ellenes hatása...”

2012.
június 27.
2012.
július 25.
2012. augusztus
22.

2012.
szeptember 20.

2012.
október 17.

Hír Tv
Hír Tv
Hír Tv
Hír Tv
-

Hír Tv
-

„Azok a dolgok jók, idézőjelben mindenre, amik a szervezet alapfunkcióit
képesek befolyásolni, a regenerációs készségét és ilyenek a gyógygombák. A
gyógygombák képesek az őssejtjeink aktivitását növelni… azért csökken a
depressziónk … és alapjaiban regenerálják a szervezetet, az őssejtek szintjén.”
„Vagy aki cukorbeteg, van amikor 1-2 év után tapasztal jelentős állapotjavulást
vagy akár teljes tünetmentességet, amit bizonyos esetekben el lehet érni a
gyógygomba kivonatokkal.”
„Tehát, hogyha valaki makacs, súlyos allergiában szenved éveken keresztül, és
elkezd gyógygomba kivonatokat szedni és akkor 2-3-4-5 hét után megszűnnek a
panaszai…”
„…a gyógygombák …éppen ezzel, hogy a mellékhatásokat csökkentik, segítik a
szervezet gyógyulását.”
„Például ha valaki gyógygombákat szed, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy
például az érrendszert regeneráló őssejtek mennyisége növekszik vagy az
állapota javul. És az hogy valaki túlél egy szívinfarktust, vagy egy stroke-ot,
vagy milyen gyorsan javul ezekből a betegségekből az attól függ, hogy mennyire
képes a szervezet regenerálódni, tehát a szövetkárosodásokat kijavítani, és ez
viszont az őssejtállományból az őssejtek egészségétől és mennyiségétől függ.”
„…van egy… antidepresszáns hatása is, ami véleményem szerint az egyik
legjelentősebb gyógyító hatása a gombáknak.”

2013.
január 14.

2013.
március 18.

Hír Tv
-

Hír Tv
-

„…van aki cukorbeteg, van akinek ízületi problémái vannak, van aki
vérnyomás problémákkal küzd és ebben az esetben olyan gyógygomba
kombinációt kell kiválasztani, ami esetleg a többi problémáira is enyhülést
jelenthet.”
„… Ez az egyik értelme ennek, mert a gyógygombák azok nem immunrendszer
gyengítők, hanem immunrendszer szabályzó. Tehát az immunrendszernek azt a
részét, amelyik túlműködik, azt csökkenti annak a működését és az
immunrendszernek azt a részét, amely rosszul működik, alulműködik, ott fokozzák
az immunrendszer működését.”
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2012.
szeptember 27.
2012.
december 13.

TV 2 Aktív
635 000
TV 2 Aktív
635 000

„Magdi pedig teljesen meggyógyult. Ő hagyományos kemóterápia és
sugárkezelés mellett alkalmazta a gyógygomba kivonatot....”
„…normalizálódott a vérnyomásom.”
„… így lement a vérnyomásom.”
„… kiderült, hogy egészen magas a vérnyomás...

2013.
január 16.

2013.
február 22.

2013.
március 17.

TV 2 Mokka
508 000

TV 2 Mokka
635 000

TV 2
Több mint testőr
RTL KLUB

2012.
Csak csajok
január 30.
495 300

„…a doktor úr által (Varga Gáborra mutat) kifejlesztett készítményt és
megdöbbenten tapasztaltam, hogy 1 hét után beállt egy normális szintre.”
„A gyógygombák azok adaptogének, tehát ha valami túlműködik, azt
csökkentik, ha valami alulműködik, azt növelik. Tehát mindegy, hogy
immunrendszerről van szó, vérnyomásról van szó, vagy vércukorszintről van
szó, a gyógygombák tudják ezeket bizonyos mértékig szabályozni.”
„Őssejt szinten kezdi a beavatkozást, ezért alkalmasak nagyon sok mindenre a
gyógygombák. …a gyulladás értékek jelentősen javultak, amik úgy tűnik, a
gyógyszerek hatására nem javultak. Tehát a gyógyszerek nem tudták a gyökereket,
a gyulladásos értékeket csökkenteni, csak a felszínt. És a gyógygombáknál úgy
tűnik, hosszabb távú a hatás, hiszen a gyulladási értékeket is csökkenti.”
„Nemcsak szív és érrendszeri vagy rák problémákra lehet használni, hanem a
radioaktív sugárzásnak a hosszú távú, súlyos hatásainak a csökkentésére is
lehet használni a gyógygomba kivonatokat.”
„Az inzulinérzékenységet növelik, tehát kevesebb inzulinra van szüksége a
szervezetnek ahhoz, hogy fenntartsa az inzulin szükségletet.”
„…kevesebb lett a koleszterinem...”
„Gyógyító gombák. Egy hölggyel fogunk beszélgetni, aki a tüdőrákból gyógyult
ki a segítségükkel…”

RTL KLUB
2012.
Csak csajok
február 27.
292 100k

„És azóta is tünetmentes vagyok. …én a gyógygomba kivonattól gyógyultam
meg, mert lemondtak rólam.”
„Ilyen esetünk már volt agyrák esetében is. Ott is rájött az orvos, hogy
gyógygomba kivonatok hatására jelentős állapot javulás következett be, ott sem
tudták már érzékelni a tumort az agyban.”
„És akkor elkezdte szedni és szintén regredált a tumor, sőt láthatatlanná vált a
CT-n és a beteg több, mint 4 éve alkalmazza ezt a terápiát és több, mint 4 éve él
kissejtes tüdőrákkal, ami orvosi lehetetlenség egyébként, ilyet még nem láttak az
orvosok.”

2012.

RTL KLUB

március 27.

Csak csajok

„…alkalmas az inzulin érzékenység növelésére, potenciálisan a cukorszint
csökkentésére és ezeknek a keveréke az egymás hatását növelheti. És annak a
jelentősége, hogy csökken a cukorszint annak óriási, tehát nemcsak azért, mert a
különböző szövődményes betegségektől félünk, a szívinfarktustól, a stroketól
vagy esetleg a perifériás neuropátiától, hanem azért is, mert azt kevesen tudják,
hogyha valakinek magas a cukorszintje, akkor 50 %-kal alacsonyabb az érrendszert
regeneráló őssejt szám. És hogyha kisebb az őssejt szám, akkor négyszer nagyobb
a valószínűsége, hogy valaki szívinfarktust kap. A magas cukorszint, az tönkreteszi
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az őssejtjeink működését és azok csökkentik a mennyiségét.”
„…nemcsak a cukorszintet tudják csökkenteni, hanem a koleszterinszintet, a
vérnyomást is tudják szabályozni és cukorszinten kívül, tehát komplex a
hatásuk…”
„…egész tünet együttest tudják kezelni. …Most a gyógygombák, az egészet
egyben tudják szabályozni, sőt testsúly csökkenést is tudnak eredményezni
nagyon sok esetben azoknál, akiknél javul a cukorszint.”
„….cukorbetegségek, daganatos megbetegedések kapcsán… de most azok is
figyeljenek akik sokízületi betegségben szenvednek, mert erre is jó lehet ez a
bizonyos gomba.”

RTL KLUB
2012.
Csak csajok
április 11.
391.160

„stressz hatására növekedhetnek a gyulladás értékek és stresszellenes hatása is
van a gyógygombáknak, úgymint mellékhatásként és nagyon jelentős hatásúak,
hogy csökkentik a gyulladásszintet. …a gyulladás egyébként, maga rákkeltő
hatású lehet, a krónikus gyulladás, megnövelheti az érelmeszesedéses
valószínűségét, szívinfarktus keltő hatású és stroke, tehát szélütéskeltő
hatású.”
„Tehát a kedélyállapotra, a gyulladásszintre hat, rákellenes hatása van, szív és
érrendszerre rendkívül jó hatás, akár vérnyomás problémákat is megoldhatja
egy idő után, a koleszterin problémákat megoldhatja egy idő után, tehát úgy kell
elképzelni, hogy az egész szervezetet rendben tartja.”
„Katalin magas vérnyomással küzdött és ugye a cukorszint ingadozás is
beindul...”

RTL KLUB
2012.
Csak csajok
május 21.
292 100

„…növeli az inzulinérzékenységet, azaz potenciálisan csökkenti a cukorszintet.
… a gyógygombákkal lehet befolyásolni bizonyos betegségeknek a lefolyását.”
„Van egy érelmeszesedés ellenes hatása is a gyógygomba kivonatoknak, az
idegrendszerre is van egy jótékony hatása, továbbá a vesére is van egy jótékony
hatása a gyógygomba kivonatoknak és attól függően, hogy kinek, mitől van a
vérnyomás problémája, ez is jelentős mértékben enyhülhet.”

Klub Rádió
2012.
Női Vonal
január 17.

„Van egy inzulinérzékenység növelő hatása, ezért használják cukorbetegek is,
az anyagcsere-folyamatainkat jelentősen befolyásolja, felgyorsítják az
anyagcserét, tehát rendbe teszi a bélműködésünket…”

„…ha gyógygomba-kivonatokat szed valaki, akkor valószínűbb, hogy hatnak a
védőoltások is …”
Klub Rádió
2012.
Női Vonal
február 21.
-

„Ezért használjuk a gyógygombákat az allergiás tünetekre. Ha túl erősen
működik az immunrendszere valakinek, ekcémája, asztmája van, akkor lehet
alkalmazni
a
gyógygomba-kivonatokat,
mert
visszaszabályozza
az
immunrendszernek azt a részét, ami túlműködik. Ugyanez van a különböző
fertőző betegségeknél is. … a gyógygomba-kivonatoknak van egy olyan
tulajdonsága, hogy a túlműködő immunrendszert is képesek visszaszabályozni.”

2012.

Klub Rádió

„… a gyógygomba kivonatok ugye az őssejteket is aktiválják…”

április 3.

Női Vonal

„…a gyógygomba kivonatokat azért érdemes fogyás mellé használni, vagy
fogyással együtt használni, mert regenerálja az őssejtjeinket és kisebb a

12.

-

Klub Rádió

valószínűsége annak, hogy valami katasztrófa következik be.”
„És ezen kívül gyógygomba kivonatok másik hatásmechanizmusa… az
őssejteknek az ápolása, ami talán a legfontosabb, hogy valakinek csökkent az
őssejt száma, és nem jól működnek az őssejtjei akkor négyszer nagyobb a
valószínűsége, hogy szívinfarktust vagy stroke-t kapnak.”

2012.
Női Vonal
április 24.

„… a gyógygombák (ezt megjegyzem) ezt tudják, hogy ezeknek az őssejteknek a
mennyiségét növelik és ápolják az állapotukat.”

„Ezért jók például a gyógygomba kivonatok is a fogyókúra mellé… az a lényeg,
hogy a fogyókúrát támogatja, és segíti az őssejteket ápolni, tehát
egészségesebben tud valaki fogyni vele.”

2012.
május 22. és
2012.
július 3.

Klub Rádió
Női Vonal
-

„…gyógygomba kivonatokkal lehet befolyásolni az immunrendszer működését,
amely enyhíti a tüneteket, ugyanakkor nem növeli annak a valószínűségét, hogy
esetleg egy rákbetegséget kapjak, annak következtében, hogy most már
kevésbé vagyok védett különböző vírusokkal, baktériumokkal vagy
parazitákkal szemben.”
„..allergia ellen… „
„Nagyon érdekes, amikor rákbetegek elkezdik szedni a gyógygomba kivonatokat,
akkor többször fordult elő, hogy hónapokkal, akár évekkel később vették észre,
hogy az az asztma spray, amit hetente használtak, azóta egyszer sem
használták.”

Klub Rádió
2012. augusztus
14.

Női Vonal

„…Csökkenteni lehet (halálfélemet), mondjuk egy gyógygomba kivonatokkal
ugye, mert akkor egészségesebb a szervezetünk, nem félünk a fertőzésektől.”

-

Klub Rádió
2012.
szeptember 18.

Női Vonal
-

2012. november
27.

„…Ritkábban betegszenek meg, vagy gyorsabban átmennek a betegségeken a
gyerekek. …az energiaellátásuk a különböző betegségektől nem sérül a
gyerekeknek, és ezért lesznek intelligensebbek.”

Klub Rádió

„Tehát a szervezet egyensúlyát állítják helyre és ilyenek a gyógygombák.”

Női Vonal

„…vércukorszint csökkentő-hatásuk lehet. Inzulin érzékenység növelőhatásuk lehet és csökkenti a kemoterápia káros mellékhatásait és akár
tumorméret csökkenést… is kifejthetnek.””

-

Klub Rádió
2012. december
18.

„Elkezdi szedni a gyógygomba tipikusan agyra gyógygomba kivonatot hogy mi
történik? Felkel az ágyból és kimegy, és miután kiment éri a napfény elkezd
mozogni, ez egy öngerjesztő hatás egymást erősítő hatásként lép fel, és akkor
már jobb hangulata lesz, ha beteg akkor a betegségéből is jobb esélye van
kigyógyulni vagy jobb állapotba fog kerülni.”

Női Vonal
-

„Van stresszoldó gyógygomba is, amit használnak depresszióra, stresszre …is.”
„…a gyógygombák,
nyújthatnak.”

a

stresszoldásban,

akár

depresszióban

segítséget

„ a gyógygombák ezt az őssejt állományt képesek fokozni és aktiválni. Tehát az
agyi őssejtekről van szó, amikor depresszióról beszélünk és az antidepresszáns

13.

gyógyszerek is így működnek, csak súlyos mellékhatásaik lehetnek…”
„Tehát valaki örül, annak vércukorszint csökkentő hatása van”
„ Gyógyító hatása van a jókedvnek és a gyógygombák ezt a jókedvet elő tudják
segíteni.”
„A gyógygombáknak is van inzulinnövelő hatása, anyagcserét felgyorsíthatják,
tehát elősegíthetik a lefogyást elősegítő életmódnak a hatékonyságát.”

Klub Rádió
2012. december
25.

„Ezért használják gyulladásos érelmeszesedésre a gyógygombákat ízületi
gyulladásra, vagy más autoimmun betegségre is lehet használni a
gyógygombákat…”

Női Vonal
-

„…Tehát 5-6 hét kell, tehát ezért kell, aki autoimmun beteg kis dózisben
késhegynyivel kell elkezdeni a gyógygombákat, mert az első időben növelheti a
tüneteket, és utána csökkenti…”
„…a gyógygombáknak. van egy inzulinérzékenység növelő hatása, ezért
használják cukorbetegek is, az anyag-cserefolyamatainkat jelentősen
befolyásolja, van amikor felgyorsítják az anyagcserét, tehát hogy rendbe teszi
a bélműködésünket, ezt nagyon gyakran megfigyelik.”
„A gyógygombák …az őssejteket egy picit regenerálják, egészségesebb
állapotba hozzák. „
„… a szervezet jobban tud regenerálódni az adott betegségből jobban fel tud
épülni a szervezet vagy kisebb a valószínűsége, hogy stroke-ot vagy
szívinfarktust kapunk…”

Klub Rádió
2013.
Női Vonal

„…az őssejt szinten tudnak beavatkozni a szervezetünkben, esetleg csökkentik a
gyulladásszintet és ha csökkentjük a gyulladásszintet akkor eleve javítjuk az
őssejtjeink minőségét.”

január 15.
-

„a gyógygombákkal is csak segíteni tudjuk a regenerációt. Tehát a klasszikus
példám erre mindig az, hogy a stroke utáni felépülésnél valaki elkezd
gyógygombákat szedni, akkor elérjük vele azt, hogy felkeljen az ágyból és
kimenjen a kertbe sétálni. És amikor kimegy a kertbe sétálni, akkor maga a séta
és testmozgás további őssejt aktiváló hatással bír és tovább javítja az őssejtek
állapotát.”
„… És depresszióra is alkalmazzák…”
„…vaszkuláris dementiára is alkalmazható a gyógygombák egy része, jelentős
eredményeket értek el. Ugye erre nincsen gyógyszer, a vaszkuláris dementiára és a
gyógygombák elérték, hogy javult az állapota enyhe dementiában
szenvedőknél, tehát ilyet le lehetett mérni...”

Klub Rádió
2013.
Női Vonal
március 19.
-

„Ezért használják évezredek óta, nemcsak autoimmun megbetegedésekre, hanem
allergiás megbetegedésekre is. „…az allergia maga rendkívül komplex betegség
és azoknak is akik már gyógyszereket szednek az allergiára, érdemes kipróbálni a
gyógygomba kivonatokat, mert hogyha hatékony – egyébként az emberek
többségénél hatékony szokott lenni – akkor az összes problémáját megoldhatja a
betegnek, anélkül, hogy a káros mellékhatásokat el kellene szenvednie.”

14.

III. Nyomtatott sajtótermék
2012.
Patika Magazin
januári szám.
nem áll rendelkezésre

2012.
januári szám.

Gyógyhír 2012.
januári szám.
571 500

„A természetben fellelhető leghatékonyabb immunerősítő - gyógygomba
kivonatokban megtalálható - polysaccharidok képesek a természetes ölősejtek
aktiválására és az áttétképződések gátlására. A Patkónyelv kivonat
fogyasztásával például számos spontán tumor regressziót is tapasztaltak még
végső stádiumos betegek esetében is.”
„Flavonoidok és gyógygomba kivonatok szerepe a bélrák megelőzésében.” „…A
tudósok az inzulin bélrákkeltő hatását…egyik gyógygomba kivonat inzulin
érzékenység javító hatását… A gyógygomba kivonat és apigenin a jövőben
szerephez juthat a bélrák kiegészítő terápiájában.”
„ A gyógygomba kivonatok és a túlélés művészete”

2013.
február 20.

2012.

Paramedica
-

Pannon Napló

február 6.

184.330

2012.

Kisalföld

január 31.

134 112

2012.
január 31.
2012.
február 3.
2012.
február 3.
2012.
február 3.
2012.
április 27.
2012.
április 27.
2012.
április 27.
2012.

„A gyógygomba kivonatok hatékonyak a fertőző kórokozók legszélesebb
körével szemben, … és ennél fogva csökkentik a fertőző betegségekkel szembeni
félelmet. Ezt a halálfélelmet a gyógygomba kivonatok egyedülállóan sokrétű
kórokozó ellenes hatása jelentősen csökkentheti.”

Délmagyarország
134 112
Észak Magyarország
222 250

„ Állapotjavulás kissejtes tüdőrák esetén”
„… daganat teljesen eltűnt!”

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250

„ Egyes gyógygomba kivonatokról japán klinikai kísérletben kimutatták, hogy
azok előrehaladott tüdőrákban szenvedők 62,5%-ánál jelentős tumor tömeg
csökkenést vagy lényeges általános állapot javulást eredményeztek.
A gyógygomba kivonatok és apigenin kivonat együttes alkalmazásával számos
esetben javulás tapasztalható, tüdőrák esetében is.”

Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Paramedica

15.

április-május
2012.
június 18.
2012.

280 670
Pannon Napló
184 330
Délmagyarország

június 19.

134 112

2012.

Kisalföld

június 19.

134 112

2012.
június 22.
2012.
június 22.
2012.
június 22.
2012.
június 22.
2012.

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Délmagyarország

augusztus 21.

134 112

2012.

Kisalföld

augusztus 21.

134 112

2012.
október 12.
2012. november
23.
2012.
november 23.
2012.
november 23.
2012.
január 3.

„Alternatív terápia segítette a tumor eltűnését”
„… kiderült, hogy a daganat eltűnt…”
„A jó minőségű gyógygomba kivonatok gyógyhatásáról évszázadokra, illetve
évezredekre visszanyúló népgyógyászati tapasztalatokon kívül számos klinikai
kísérlet is igazolja. Nőgyógyászati rákban szenvedőknél a gyógygombával kezelt
betegeknél a természetes ölősejtek rákellenes aktivitása lényegesen fokozódott,
valamint a gyógygomba a kemoterápia mellékhatásait is csökkentette
álmatlanság, étvágytalanság, hajhullás, hányinger, hányás, érzelmi
instabilitás, általános gyengeség esetén. Számos tanulmány megerősíti, hogy a
jobb életminőség és általános állapot elősegíti a rákbetegek túlélési idejének
meghosszabbítását is…”

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Észak Magyarország
222 250
Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Gyógyhír magazin
266 700

„Alternatív terápiával a felnőttkori cukorbetegség ellen…”
„ A gyógygomba kivonatok szedése óta stabilak a vércukor értékei, és

16.

2012.
március 1.
2012.

3. Évezred magazin
253 534
Délmagyarország

március 27.

134 112

2012.

Kisalföld

március 27.

134 112

2012.
március 30.
2012.
március 30.
2012.
március 30.
2012.
március 30.

inzulinszükséglete is jelentősen csökkent. A kivonatok kedvezően befolyásolták
állandóan fennálló magas vérnyomásukat is.”
A szív- és érrendszer megbetegedéséhez vezető összes rizikófaktort képesek
befolyásolni, így a koleszterin- és vércukorszintet, vérnyomást is.
… az őssejtek regenerációs képessége kezd helyreállni. Ez a legfontosabb hatása
a gyógygombáknak, azon kívül, hogy képesek a koleszterin- és vércukorszintet,
valamint a vérnyomást szabályozni”

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Rendelő magazin

2012. április
222 250
2012.
április 23.
2012.

Zalai Hírlap
184 330
Délmagyarország

április 24.

134 112

2012.

Kisalföld

április 24.

134 112

2012.
május 11.

Szuperinfo
91 440

2012.

Patika Magazin

június

368 300

2012.

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi

augusztus 17.

91 440

17.

2012.
szeptember 29.
2012.

24 óra
190 500
Rendelő Magazin

május 14.

134 112

2012.

Kisalföld

június 26.

222 250

2012.
június 27.
2012.
július 20.
2012.
július 20.
2012.
július 20.
2012.
július 20

Észak Magyarország
222 250

Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440

2012.

Kisalföld

július 24.

134 112

2012.
július 24.
2012.
augusztus 17.
2012.
augusztus 17.
2012.
augusztus 17.

2012.
szeptember 14.

„ Apigenin és gyógygombák – természetes módon az áttétek ellen”
„…szervezetében azóta nem képződtek újabb áttétek…”
„A gyógygomba kivonatok …Másik hatásuk lényege, hogy csökkentik az
inzulinszintet, útját állva ezzel a rákos sejtek szaporodásának. Az inzulin
ugyanis a tumorsejtek osztódásának ”üzemanyaga”.
„…Aktiválja az áttét gátlásra képes természetes ölősejteket (mely az
immunsejtek egyik fajtája). Másrészt csökkenti a tumorsejtek körüli vérér- vagy
nyirokrendszer kialakulásáért felelős növekedési faktort (vascularis endothelialis növekedési faktor), mely elősegíti a daganatok áttétképződését.”

Délmagyarország
nem áll rendelkezésre
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440

18.

2012.
szeptember 25.

2012.
szeptember 25.

Kisalföld
134 112
Délmagyarország
134 112
Meditál

2012.
Egészségmagazin
november 21.
36 830
2012.
Észak Magyarország március 16.
2012.
március 13.
2012.
március 13.
2012. március
16.
2012.
március 16.
2012.
március 19.
2012.
április 5.

Kisalföld
Délmagyarország
Kelet Magyarország
Hajdú-Bihari Napló
Pannon Napló
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440

2012.

Kisalföld

április 10.

134 112

2012.
április 10.
2012. április

„A… szív- és érrendszer egészségének fenntartását, a cukorbetegség
szövődményeinek csökkentését káros mellékhatások nélkül is meg lehet
valósítani.”

Délmagyarország
134 112
100 Módszer4

„ Autoimmun betegség kezelése gyógygombákkal”
„…a lupusra is jellemző, hogy szisztemikus betegség. A szervezet egészét támadja
meg, és a tünetek rendkívül sokrétűek lehetnek….”
„…Tehát a tünetmentesség minden ilyen jellegű megbetegedésnél, így Ilona
lupusánál is jelentős eredménynek számít. Ilonának jelenleg gyógyszert sem
kell szednie, sőt még egyéb panaszait is megszüntették a gyógygomba
kivonatok.”
„…depresszió…javult….”
„A gyógygomba kivonatok szedése óta stabilak a vércukorértékei, és
inzulinszükséglete is jelentősen csökkent. A kivonatok kedvezően befolyásolták

4

A Vj/36-38/2013. beadvány utolsó mellékleteként csatolt közlés alapján az eljáró versenytanács figyelmen kívül
hagyta a Varga Gábor nevét feltüntető mondatot, amelyet az eljárás alá vont nem láthatott és ellenőrizhetett, továbbá
mellőzte a vizsgálati jelentés 217. oldalán olvasható, ugyancsak a 100 Módszer magazin 2012 áprilisi számaként
feltüntetett tájékoztatást.

19.

426 720

állandóan fennálló magas vérnyomásukat is.„
„A szív- és érrendszer megbetegedéséhez vezető összes rizikófaktort képesek
befolyásolni, így a koleszterin- és vércukorszintet, vérnyomást is.”
„... az őssejtek regenerációs képessége kezd helyreállni. Ez a legfontosabb
hatása a gyógygombáknak azon kívül, hogy képesek a koleszterin- és
vércukorszintet, valamint a vérnyomást szabályozni.”
„Ízületi fájdalmak enyhítése gyógygombák segítségével”
„A gyulladásfaktorok értékei már egy hét után mérhetően javultak… A
fájdalmai idővel enyhültek, és ez a vizsgálati eredményein is megmutatkozott”

2012.
október 19.
2012.
október 19.
2012.

Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló

október 19.

222 250

2012.

Kisalföld

október 22.

134 112

2012.
október 22.
2012.
október 22.

2012. november
9.

Délmagyarország
134 112
Pannon Napló
184 330
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi, Fót, Göd

„…Újra beszél, a lebénult bal oldalán mozdul a lába és a keze, amiben az
orvosok sem bíztak.”
„A gyógygomba kivonatok és az apigenin nemcsak a terápiák hatékonyságát
növeli, hanem a mellékhatásokat is jelentősen csökkentheti, hiszen megvédi az
egészséges őssejteket, s ez valószínűbbé teszi, hogy meggyógyul a beteg, tehát
nem újul ki később a betegség…”

91 440
2012. november
19.

2012. december
8.

2012. december
17.
2012.
február 14.

Vas Népe
207 943
Pannon Napló
184 330
Vas Népe
207 943
Kisalföld
-

„A gyógygombakivonatok …még a védőoltások hatékonyságát is képesek
növelni.”

20.

2012.
február 14.
2012.
február 15.
2012.
február 17.

Délmagyarország
Blikk
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
-

2012.
Észak Magyarország február 17.
2012.
február 17.
2012.
február 17.

Kelet Magyarország
Hajdú-Bihari Napló
Patika magazin

2012 március
Recept nélkül
2012 március
Gyógyhír
2012 március
2012. november
20.

2012. november
20.

2012. december
7.

Kisalföld
Délmagyarország
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi, Fót, Göd
-

2012.

3. Évezred magazin

„ Ízületi fájdalmak enyhítése gyógygombák segítségével”

április 1.

253 534

„A fájdalmai idővel enyhültek… normálisan élheti mindennapjait…”

2012.

Kisalföld

április 10.

134 112

„…Akinél kialakult az ízületi gyulladás, ott már egy autoimmun folyamat van a
szervezetben. …A gyógygomba kivonatokkal és az apigenin kivonattal
egyensúlyba lehet hozni a szervezetet. … a legtöbb esetben enyhülnek a

21.

Délmagyarország

tünetek.”

2012. április 10.
134 112
2012.
április 13.
2012.
április 13.
2012.
április 13.
2012.
április 27.

2012 május

Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Természet-gyógyász
Magazin
177 800
Patika Magazin

2012. május
368 300
Gyógyhír magazin
2012. május
266 700
2012.
május 14
2012.
május 21.
2012.
július 23.
2012.
augusztus 1.
2012.
december 11
2012.
december 11

Rendelő magazin
66 675.
Pannon Napló
184 330
Pannon Napló
184 330
Blikk
370 009
Kisalföld.
134 112
Délmagyarország
134 112

22.

2012.
március 16.

2012.
április 13.

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Recept nélkül magazin

2012. május
171 450
2012.
május 2.
2012.
május 22.
2012.
május 22.
2012.
május 25.
2012.
május 25.
2012.
május 25.

„… jótékonyak lehetnek a rák és a szív és érrendszer betegségei esetén is.”
„ Megemlítendő még gombásodás elleni, antibakteriális és vírusellenes hatásuk
is.”
„ Miló Viki küzdelme a magas vérnyomással”
„Ha ezek az őssejtjeink rosszul működnek, akkor nem javítják ki a káros
folyamatokat az érrendszerben, beépülnek az érfalakba, és gyulladást keltenek.
Amennyiben viszont jól működnek az őssejtjeink, akkor azok regenerálják a
szervezetünket. A gyógygomba kivonatok segítenek kiküszöbölni a
rizikófaktorokat, ….”

Blikk

„ Hihetetlen volt, de 2-3 nap után normalizálódott a vérnyomásom…”

nem áll rendelkezésre

„ Úgy érzem, hogy mindezt a gyógygomba kivonatoknak köszönhetem.”

Kisalföld.
134 112
Délmagyarország
134 112
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Gyógyhír magazin

2012 június
266 700
Paramedica
2012 június
267 970
2012
június 8.
2012.
február 15.
2012.
február 15.

3. Évezred
253 534
Észak Magyarország
222 250

„Mozgással és gyógygombákkal enyhíthető a csontritkulás?
„ Jó eredmények vannak, a süllyedésem, ami eddig mindig 20 meg 21 volt, lement
9-re, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki.”

Kelet Magyarország
222 250

„De ami a legfontosabb; fájdalmai jelentősen lecsökkentek”

23.

2012.
február 15.
2012.
március 6.
2012.
január 1.
2012.
január 13.
2012.
január 13.
2012.
január 13.
2012.
január 16.
2012.
január 17.
2012.
január 17.

2012 február

Hajdú-Bihari Napló
222 250

„ A gyógygombák is kitűnően hatnak a csontképzés szempontjából…”
„A gyógygombák is segíthetik a csont épségét fenntartó sejtek működését.”

Gyógyhír magazin
266 700
3. Évezred magazin
253 534
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napl
222 250ó
Pannon Napló
184 368
Kisalföld.

„ Természetes módszer a Hodgkin-limfóma kiegészítő- és utókezelésében:
minőségi gyógygomba kivonatok”

134 112
Délmagyarország
134 112
Természet-gyógyász
magazin

„Tinánál rövidtávon jelentkeztek neurológiai károk, amelyeket a járásán (talpon
történő járás) tapasztalt. Különböző széles spektrumú gyógygomba kivonat
keverékek alkalmazásával ezt pár hónap alatt sikerült teljesen normalizálni. A
gyógygomba kivonatok egyik legnagyobb mellékhatása az, hogy valószínűleg
tovább élnek a betegek, akik szedik. Tehát, hogyha valaki csökkenteni akarja egy
újabb súlyos betegség valószínűségét, javasolt a kivonatok csökkentett dózisú
fogyasztása a jövőben is.”

177 800
Kezelő Lap
2012 február
160 000
Patika magazin
2012 február
368 300
Gyógyhír magazin
2012 február
266 700
Rendelő magazin
2012 február
66.675
2012 február-

Paramedica

24.

március
2012.
február 3.
2012.
február 2.
2012.
február 28.
2012.
február 28.

280 670
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
3. Évezred magazin
253 534
Kisalföld.
134 112
Délmagyarország
134 112
Rendelő magazin

2012. március
66 625
2012.
március 2.
2012.
március 2.
2012.
március 9.
2012.
március 9.
2012.
március 13.

2012 április

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi
91 440
Észak Magyarország
436 250

Kelet Magyarország
222 250

„…javasolt egyes gyógygomba kivonatok és az apigenin fogyasztása, melyek
hozzájárulhatnak a szervezet egyensúlyának javításához.”
„Gyakran előfordul, hogy valaki elkezdi őket szedni fogyásra vagy cukorbetegség
miatt, és más tünetek enyhülését, akár megszűnését is tapasztalja, amikre nem is
számított, pl. enyhül a magas vérnyomás, csökken a koleszterin szint, vagy
hölgyeknél enyhülnek, megszűnnek a menopauza miatti hőhullámok.”

Hajdú-Bihari Napló
222 250
Blikk
370 009
Természet-gyógyász
magazin
177 800
Patika magazin

2012. április
368 300
Gyógyhír magazin
2012. április
266 700
2012.

Kisalföld.

„Tüdődaganat és áttétek esetében tapasztalt állapotjavulás gyógygomba

25.

március 5.
2012.
március 5.
2012.
március 8.

134 112
Délmagyarország
134 112
Szuperinfo Vác,
Dunakeszi, Göd, Fót

Vas népe

március 20.

668 768

március 20.
2012.
március 20.
2012.
március 20.
2012.
március 22.
2012.
március 22.
2012.
március 22.
2012.
április 8.
2012.
január 25
2012.
január 25
2012.
január 25
2012.
február 5.

„Nagy megrökönyödésünkre a nagy daganat eltűnt! Nem volt meg!”
„Ekkor ismét megnövelte a gyógygomba-kivonat adagját és ismét megdöbbentő
dolog történt, a daganat két hónap múltán elhalt.”
„.. szedtem 3 hónapja a felemelt adagot, és akkor már nem volt aktív a
daganatom, hál’ Istennek.”

91 440

2012.

2012.

kivonatokkal”

Zalai Hírlap

„Egyes gyógygomba kivonatokról japán klinikai kísérletben kimutatták, hogy azok
előrehaladott tüdőrákban szenvedők 62,5%-ánál jelentős tumor tömeg csökkenést
vagy lényeges általános állapot javulást eredményeztek.”
„A gyógygomba kivonatok és apigenin kivonat együttes alkalmazásával számos
esetben javulás tapasztalható, tüdőrák esetében is..”

(az előzővel együtt)
Pannon Napló
235 130
Fejér Megyei hírlap
668 768
Észak Magyarország
222 250

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Paramedica
280 670
Észak Magyarország
222 250

„Előtte 8,6 utána már 5,1-et mutatott a vércukormérő. Soha nem mértem még
ilyen alacsony értékeket.”
„ Korábban vércukorszintje erősen ingadozott…”

Kelet Magyarország
222 250
Hajdú-Bihari Napló
222 250
Kisalföld.
134 112

„… de én nagyon csodálkoztam, mert már egyhónapos szedés után a mért
vércukor értékek javultak.”
„ A gyógygomba kivonatok szedése óta stabilak a vércukor értékei, és
inzulinszükséglete is jelentősen csökkent.”
„ A kivonatok kedvezően
vérnyomásukat is.”

befolyásolták

állandóan

fennálló

magas

„ A csontvelőben termelődő őssejtek kijavítják a szív- és érrendszer hibáit.., Ha

26.

2012.
február 5.
2012.
február 8.

Délmagyarország
134 112

a kivonatok szedése jobb közérzetet eredményez, azt jelenti, hogy az őssejtek
regenerációs képessége kezd helyreállni. Ez a legfontosabb hatása a
gyógygombáknak.”

Szuperinfo Vác,
Dunakeszi, Göd, Fót
91 440

IV. Beltéri Kommunikációs eszközök

nem áll
rendelkezésre
adat

nem áll
rendelkezésre
adat

Vitrin reklám 1
nem áll rendelkezésre
adat

Vitrin reklám 2
nem áll rendelkezésre
adat

Immunax-COR: „Hozzájárulhat a tüdő, illetve a szív- és érrendszer egészséges
működéséhez.”
Immunax-C: „Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez.”
Flavogenin PRO: „Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez,
az által ellenállóbbá teszi a szervezetet a rákkal szemben.”
Immunax-Balance: „Hozzájárulhat a szervezet egyensúlyának megőrzéséhez,
valamint a vese, a máj és a tüdő megfelelő működéséhez.”
Cranalgon: "Hozzájárulhat a húgyutak egészséges működéséhez."
ImmunaX-Osteo: „Hozzájárulhat az egészséges csontrendszer megőrzéséhez.”
Vitanax PX4: "Fokozhatja bizonyos immunsejtek aktivitását."
Gastroanax: "Hozzájárulhat a gyomor és bél egészséges működéséhez."
Dietanax: "Hozzájárulhat a vércukorszint, a magas vérnyomás, és a
koleszterinszint csökkentéséhez"
Aquanax: "Hozzájárulhat a szervezet egészséges vízháztartásának
fenntartásához."
Virostat: "Hozzájárulhat a szervezet vírusellenes védekezőképességének
megőrzéséhez."
Vargastem: "Hozzájárulhat a sejtek egészséges működéséhez."
Neuranax: "Hozzájárulhat az agysejtek és a központi idegrendszer egészséges
működéséhez, ezáltal a mentális egészség megőrzéséhez. "
Vitanax PX4/S: "Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez."
V. Vásárláshelyi reklám –Prospektus

nem áll
rendelkezésre
adat

nem áll rendelkezés-re
adat

Immunax-COR: „Hozzájárulhat a tüdő, illetve a szív- és érrendszer egészséges
működéséhez.”
Immunax-C: „Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez.”
Flavogenin PRO: „Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez,
az által ellenállóbbá teszi a szervezetet a rákkal szemben.”
Immunax-Balance: „Hozzájárulhat a szervezet egyensúlyának megőrzéséhez,
valamint a vese, a máj és a tüdő megfelelő működéséhez.”
Cranalgon:"Hozzájárulhat a húgyutak egészséges működéséhez."
ImmunaX-Osteo: „Hozzájárulhat az egészséges csontrendszer megőrzéséhez.”
Vitanax PX4: "Fokozhatja bizonyos immunsejtek aktivitását."
Gastroanax: "Hozzájárulhat a gyomor és bél egészséges működéséhez."
Dietanax: "Hozzájárulhat a vércukorszint, a magas vérnyomás, és a
koleszterinszint csökkentéséhez"
Aquanax: "Hozzájárulhat a szervezet egészséges vízháztartásának
fenntartásához."
Virostat: "Hozzájárulhat a szervezet vírusellenes védekezőképességének
megőrzéséhez."
Vargastem: "Hozzájárulhat a sejtek egészséges működéséhez."
Neuranax: "Hozzájárulhat az agysejtek és a központi idegrendszer egészséges
működéséhez, ezáltal a mentális egészség megőrzéséhez. "
Vitanax PX4/S: "Hozzájárulhat az immunrendszer megfelelő működéséhez."

27.

15. Az alkalmazott kommunikációs eszközök teljes körű ismertetését, illetve azok megjelenési
adatait a Vj/036-028/2013. számú vizsgálati jelentés 8.5. számú melléklete tartalmazza.
IV.
Az eljárás alá vont álláspontja
16. A MAX-IMMUN Kft. az eljárás vizsgálati szakaszában tett nyilatkozatában előadta, hogy a
versenyfelügyeleti eljárás megindításának hatására - figyelemmel a GVH eddigi gyakorlatára
- némileg változtatott kereskedelmi kommunikációján.
17. Előadta továbbá, a szakmai cikkeket már korábban is elhatárolta az eljárás alá vont a konkrét
üzleteik reklámjától, azokat nem jelentette meg ugyanabban a kommunikációs eszközben.
18. Az eljárás alá vont vállalkozás álláspontja szerint megállapítható, hogy a legnagyobb
versenytársai reklámozzák sokrétű, kifejezetten és kizárólagosan gyógygomba termékeiket a
szakmai cikkeik mellett.5 Az eljárás alá vont vállalkozás álláspontja szerint egyértelműen
tetten érhető, hogy a cikkek a piac egészére gyakorolnak hatást, sőt jelenleg a konkurensekre
erősebb hatást fejtenek ki, mivel ők megjelentethetik mellette a saját termékeiket, azonban a
GVH döntései alapján az eljárás alá vont vállalkozás nem.6 Ennek alátámasztására az eljárás
alá vont vállalkozás csatolta a Paramedica lap 2013 február-március havi számát7, amelyben
Varga Gábor nyilatkozik a gyógygomba kivonatokról és következő oldalon az eljárás alá
vont vállalkozás versenytársának termékeket bemutató reklámja jelenik meg. Az eljárás alá
vont álláspontja szerint ez azt hivatott bizonyítani, hogy már jelen versenyfelügyeleti eljárás
előtt is elkülönítette a szakmai cikkeket a termékreklámoktól.
19. A televíziós műsorok vonatkozásában az eljárás alá vont előadta, hogy az a korábbi gyakorlat
érvényesül, amely szerint semmilyen termékre vonatkozó állítás nem hangzik el, és felhívják
a nézőket, illetve a hallgatókat, arra, hogy ez nem termékreklám. Erre vonatkozóan később8
azt állította, hogy az ECHO TV Vitalitas c. műsorában külön szóban is elhangzik erre történő
figyelemfelhívás. A hatóanyagokra vonatkozó információk felhasználása, értelmezése az
eljárás alá vonttól független.
20. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint az interneten közzétett kommunikációkat a
lehetőségekhez képest átnézte. A viszonteladók esetében elképzelhető az esetleges
jogszabályellenes magatartás, amelyért a felelősség teljes egészében a viszonteladókat
terheli. Kiemelte továbbá, hogy a viszonteladókat előzetesen figyelmeztette hogy fokozottan
ügyeljenek a kommunikációjukra, illetve később szóban, valamint ahol észlelte az eljárás alá
vont írásban is felszólította az adott viszonteladót a jogellenes magatartás beszüntetésére.
21. Az eljárás alá vont szerint nincs érdemi ráhatása a viszonteladók tevékenységére, egyetlen
eszköze lehet ebben a körben a fennálló szerződés megszűntetése, illetve a termékértékesítés
megtagadása, amellyel az eljárás alá vontnak kára keletkezhet, azonban adott esetben erre is
készen áll az eljárás alá vont, amennyiben a viszonteladó jogellenes kereskedelmi
kommunikációt folytat. Az eljárás alá vont nem hatóság, és sem apparátusa, sem kellő
szakmai háttere sincs arra, hogy a tőle független viszonteladók tevékenységét ellenőrizze, így
5

A Vj/36-38/2013. sz. beadványban később ezen állítás bizonyítására számos fénymásolatot csatolt.
Vj/36-4/2013. sz. beadvány 1. oldal
7
Vj/036-004/2013. sz. irat M/2. sz. melléklet
8
Vj/36-38/2013.
6
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semmilyen formában nem tud garanciát vállalni a viszonteladók tevékenységéért, amelyre
álláspontja szerint jogilag sem köteles.
22. Az eljárás alá vont előadta továbbá, hogy az eddig megtett intézkedések következtében is a
vállalkozás forgalma havi szinten jelentősen visszaesett.
23. Az eljárás alá vont álláspontja szerint az általa alkalmazott kereskedelmi gyakorlat során
betartotta a jogszabályi előírásokat.
24. Az eljárás alá vont előadta, hogy az esetleges kifogásolt állítások tekintetében kéri az
együttműködést a GVH-tól és a szükséges változtatásokat végrehajtja.
25. Előadta továbbá, hogy a versenyfelügyeleti eljárást megindító végzésben 4 francia
bekezdésben9 felsorolt, ismeretlen szöveghelyekről kiragadott szövegrészleteket nem tudja
egyértelműen beazonosítani és álláspontja szerint azok nem képezik a kommunikációs
gyakorlata részét.
26. Eljárás alá vont kifogásolta, hogy az eljáró versenytanács előzetes álláspontja azonosnak
tekinti a hatóanyagokat és az eljárás alá vont termékeit. Állította, hogy termékei
gyógyhatásaival kapcsolatban semmilyen gyógyhatás állítás nem került megfogalmazásra. A
kifogásolt állítások a gyógygombákkal és azok kivonataival kapcsolatban hangzottak el
Varga Gábor tudományos tevékenységével összefüggésben.10 Ezek az állítások nem
reklámok, így az Éltv. élelmiszerek reklámjára vonatkozó rendelkezései nem irányadóak
jelen esetre.
27. Állította, hogy a MAX-IMMUN Kft. termékeire utalás legfeljebb harmadik személyek
esetleges spontán magatartása folytán kerülhet sor.
28. Álláspontja szerint az Fttv. 9. § (1) bekezdése szerinti érdek elv nem alkalmazható jelen
esetben, mivel Varga Gábor tudományos tevékenysége körében nyilatkozott, és semmilyen
szerződés alapján végzett tevékenységről nincs szó. A műsor szereplői, valamint a
műsorszolgáltatók előtt bizonyíthatóan ismert kellett legyen, hogy termékekre utalás és
gyógyhatás állítás, vagy ilyenre utalás nem történhet. Ennek ellenére történt esetleges
kivételes nem megfelelő kommunikáció az eljárás alá vonttal semmilyen jogviszonyban nem
álló személyek részéről nem alapozhatja meg az eljárás alá vont felelősségét. Miló Viktória
sem szerződés alapján, hanem saját megfontolásból tette a nyilatkozatait.11 A műsorokban
szereplő személyeket nem az eljárás alá vont választja ki, hanem azok önként jelentkeznek a
műsorokba.12
29. Felhívta a figyelmet arra, hogy konkurensei hivatkoznak Varga Gábor előadásaira, amelyek
alapján a további tájékoztatást kereső fogyasztó valamilyen konkurens termék leírásához jut
az interneten. Varga Gábor tudományos tevékenysége tehát nem kizárólag az eljárás alá vont
termékeinek népszerűsítését szolgálja, sőt – állítása szerint – arra nem is alkalmas. A MAX9

Már a vizsgáló felhívta az eljárás alá vont figyelmélt arra a tényre, hogy az eljárást elrendelő végzésben nincs négy
francia bekezdés, ennek ellenére eljárás alá vont nem pontosította kritikáját
10
Vj/36-34/2013.
11
Eljárás alá vont Vj/36-19 /2013. számon csatolta a MAX-IMMUN Kft. és Miló Viktória közötti 2012. 03. 24.
napján létrejött szerződés, amely alapján 1.300.000 Ft + ÁFA ellenértéket fitzetett a MAX-IMMUN Kft.
12
Vj/36-38 /2013.
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IMMUN Kft. termékeiben ugyanis másik 3-4 összetevővel együtt, azonosíthatatlan módon
vannak jelen a gyógygombák.
30. Jelezte, hogy Varga Gábor tudományos tevékenységével összefüggésben egy nyilatkozat
során egy, vagy ritkábban legfeljebb kettő gyógygombára történik hivatkozás, miközben a
MAX-IMMUN Kft. termékei három-öt összetevőből állnak. A patkónyelv gomba szinte
minden alkalommal említésre kerül, noha a MAX-IMMUN Kft. egyetlen terméke sem
tartalmaz ilyen gombát összetevőként.
31. Eljárás alá vont megítélése szerint Varga Gábort nem lehet elzárni a tudományos
tevékenységtől, és attól, hogy eredményeit nyilvánosságra hozza, pusztán arra tekintettel,
hogy egy társaság ügyvezetője és tulajdonosa. Nem tartja életszerűnek, hogy a fogyasztók
étrendkiegészítők vásárlása előtt a cégnyilvántartást tanulmányozzák.
32. Varga Gábort tudományos tevékenysége, ismert hatóanyag szakértő volta miatt hívják
műsorokba szerepelni, nem pedig a MAX-IMMUN Kft. által szolgáltatott ellenérték
fejében.13 Eljárás alá vont legtöbb esetben reklámokért és műsorszponzorációs spot-ért fizet
a médiaszolgáltatóknak, nem pedig Varga Gábor tudományos tevékenységéhez köthető
megjelenésekért. Azon esetekben, amelyekben tudományos megjelenéssel kapcsolatosan
került elszámolásra költség az eljárás alá vont részére, az adójogi megfontolások miatt
lehetséges, illetve az eljárás alá vont társadalmi kötelezettségvállalásával összefüggésben.14
33. Vitatta azt, hogy a TV2 Aktív c. műsorában az eljárás alá vont neve támogatóként azon
adásokat követően került volna feltüntetésre, amelyekben Varga Gábor szerepelt, az eljárás
alá vont támogatói spotja más napokon sugárzott műsorokat követően került adásba.15
34. A vitrineknél végzett vizsgálat - álláspontja szerint – nem eljárás alá vonthoz köthető
kommunikációt tartalmaz.16
13

Vj/36-34/2013.
Vj/36-38/2013.
15
A Vj/36-19/2013 számon csatolt első – „GVH válasz” feliratú DVD melléklet – sok más támogató mellett – „A
műsort támogatta a MAX-IMMUN Rák- és Immunkutató Kft” szöveg is elhangzik. A DVD-re a beadvány első
pontja utal az alábbi szöveggel: „A vizsgálattal érintett időszakban a TV2 és az RTL Klub televíziós csatornákon
megjelent, a Max-Immun Kft. által megrendelt műsorszámokat elektronikus formában a mellékelt adathordozón
„1_GVH_válasz” néven csatoljuk. Az adatszolgáltatásra felkérő Vj/36-9/2013 számú végzés arra hívta fel eljárás alá
vontat, hogy küldje meg a GVH részére a vizsgálattal érintett időszakban a TV2 és az RTL Klub televíziós
csatornákon megjelent, a MAX-IMMUN Kft. által megrendelt műsorszámokat elektronikus formában. A TV2 által
beküldött adatszolgáltatásból (Vj/36-13/2013) is az derül ki, hogy „A műsort támogatta a MAX-IMMUN Rák- és
Immunkutató Kft” szöveg elhangzik a TV2 Aktív és a TV2 Mokka adásában is. A TV2 által beküldött nyilatkozat
szerint „Az MTM_SBS Zrt. és a Mx-Immun Rák és Immunkutató Kft. között 2012. április 3. és 2013. április 3.
napján jött létre egy-egy támogatói szerződés, amely támogatói szerződés alapján az MTM-SBS Zrt. az általa
üzemeltetett TV2 televíziós csatornán a szerződésben írt „Mokka”, „Napló”, valamint „Aktív” c. műsorszámokat
követően került sugárzásra a Max-Immun Kft., mint támogató által elkészített támogatói üzenet. A támogatói üzenet
a jelen bedványhoz K/1 alatt került csatolásra. Valamennyi, a két szerződésben rögzített eddig sugárzott
műsorszámot követően közzétett támogatói szerződés megegyezik a DVD-n ide csatolt támogatói üzenettel.”
Mindkét említett szerződés azt tartalmazza, hogy május 1 és április 30 között összesen 12 alkalommal (8
alkalommal a Mokka habbal műsorszámban, 3 alkalommal az Aktív műsorszámban, 1 alkalommal a Napló
műsorszámban) 3-5 mp/db időtartamban közzéteszi a szponzorüzenetet. A számlákon az adás napjaként feltüntetett
dátumok szerint a spotok nem a jelen eljárásban kifogásolt adásokhoz kapcsolódtak.”
16
Vj/36-34/2013.
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35. A 100 módszer magazin eljárás alá vont jóváhagyása nélkül változtatott a megjelent
anyagon, amelyért a MAX-IMMUN Kft. nem vállal felelősséget.17
36. Jelezte kötelezettségvállalási készségét és kiemelte együttműködő magatartását.
37. Eljárás alá vont számos dokumentumot csatolt annak bizonyítására, hogy konkurenseinek
különböző termékeit milyen könnyű elérni, adott esetben még Varga Gábor előadására
hivatkozva, egy konkrét gomba (süngomba) hatásaira hivatkozva is egy konkurens cég
termékét ajánlották egy boltban - a közjegyző jelenlétében - vásárlási szándékot imitáló
vevőnek.
38. Javasolta az eljárás felfüggesztését a Vj/75/2010. számú eljárás érdemi lezárásáig.
39. Felvett egy alkalmazottat kifejezetten azért, hogy az eljárás alá vont tájékoztatásait a még le
nem zárult versenyfelügyeleti eljárásban foglaltak alapján átnézze és gondolkodnak a
kifogásolható részek mellőzéséről.18

V.
Jogi háttér
40. Élelmiszer az Éltv. mellékletének 10. pontja értelmében az élelmiszerjog általános elveiről
és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 2. cikke szerinti fogalom. Ezen fogalom
szerint az „élelmiszer” minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan
anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet
várhatóan emberek fogyasztanak el.
41. Az Éltv. 10. §-ának (3) bekezdése értelmében az élelmiszer-jelölés és az alkalmazott jelölési
módszer - ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus eltérően
nem rendelkezik - nem tulajdoníthat az élelmiszernek betegség megelőzésére, gyógyítására
vagy kezelésére vonatkozó tulajdonságokat, illetve nem keltheti ezen tulajdonságok
meglétének benyomását.
42. Az Éltv. 10. §-ának (4) bekezdése szerint a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell az élelmiszerekre vonatkozó reklámra.
43. Az Éltv. 25. §-ának (3) bekezdése a 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések
megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult, az ott
meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a
17

A Vj/36-38/2013. beadvány mellékletekén csatolt fénymásolt e-mail szerint „A 100 módszer magazinban
megjelent Gyógygomba-kivonatok élettani hatásairól szóló cikkben Varga Gábor nevet a „kivonatai és készítmény”
szavakkal szerkesztőségi tévedés okán hoztuk párhuzamba, semmilyen ráutaló magatartás nem volt
szándékunkban.” R. T.
18
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továbbiakban: Fttv.) alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes
személy.
44. Az Éltv. 77. §-a (2) bekezdésének i) pontja rögzíti, hogy az Éltv. - a végrehajtására kiadott
jogszabályokkal együtt – egyebek között az Európai Parlament és a Tanács 2000/13/EK
irányelvének való megfelelést szolgálja.
45. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának
megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru
értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. és a (2) bekezdés szerint „Az
(1) bekezdés szerinti vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés
alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.”
46. Az Fttv. 17. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv.-ben meghatározott hatóság jár el az Fttv.
szerinti eljárásban akkor is, ha külön törvény, illetve az annak végrehajtására kiadott
jogszabály vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal
szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezésének megsértése tekintetében
külön törvény így rendelkezik. Az ilyen eljárásban az eljáró hatóság vizsgálja mind az e
törvény, mind pedig a külön törvény, illetve az annak végrehajtására kiadott jogszabály,
illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa fogyasztókkal szembeni
kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó rendelkezéseinek megsértését.
47. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének
megállapítására irányuló eljárásra az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel a Gazdasági
Versenyhivatal eljárása tekintetében a Tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
48. Az eljáró versenytanács határozatában a Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében
a megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését, f) pontja értelmében megtilthatja a
törvénybe ütköző magatartás további folytatását.
49. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése értelmében bírságot szabhat ki
azzal szemben, aki a Tpvt., illetve az Fttv. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege
legfeljebb a vállalkozás, illetve annak - a határozatban azonosított - vállalkozáscsoportnak a
jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó
árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás a tagja. A (3)
bekezdés rögzíti, hogy a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a
jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő
felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő
magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell
meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének
foka, a fogyasztók, üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.
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VI.
Az értékelés keretei
50. Az élelmiszerek vonatkozásában speciális ágazati szabályok, különösen az Éltv. alapján kell
megítélni az egyes gyógyhatásra, betegségmegelőzésre utaló állításokat.
51. Az élelmiszerekre vonatkozó különös ágazati szabályok kihatással vannak az adott,
kereskedelmi kommunikációkban tett állítások alkalmazásában megnyilvánuló kereskedelmi
gyakorlat GVH általi értékelésére, az állítások igazolásának elfogadhatóságára is. Az
élelmiszerek kapcsán alkalmazott, egészségre vonatkozó tényállítások alkalmazhatóságát
elsődlegesen a különös ágazati szabályok határozzák meg.
52. Az élelmiszerekkel kapcsolatban alkalmazott állítások vállalkozások általi igazolására a
jogszabályi tilalmak, korlátok között kerülhet sor. Több versenytanácsi határozat is leszögezi,
hogy egy állítás GVH előtti eljárásban történő igazolása nem vezethet olyan eredményre,
amely (következményeit is tekintve) ellentétes a vonatkozó ágazati jogi szabályozással.
Ennek megfelelően egy, a GVH előtt folyamatban lévő eljárás nem eredményezheti, hogy az
élelmiszernek gyógyhatást, betegségmegelőző hatást lehetne tulajdonítani.
53. Az eljárásban közvetlenül érintett különféle gombák kivonatát, illetve kivonataikat
együttesen tartalmazó étrend-kiegészítő termékek bizalmi jellegű termékek, vagyis azok
hasznosságáról a fogyasztók még annak elfogyasztása után sem bírhatnak pontos tudással,
még a használat során sem tapasztalhatják meg egyértelműen, hogy a megvásárolt termék
megfelel-e az általuk előzetesen támasztott elvárásoknak, alkalmas-e a várt hatás kiváltására.
A készítmények hatása egyénenként akár lényegesen eltérő is lehet.
54. Az érintett termék fogyasztói két, egymástól eltérő csoportra bonthatók. Az első csoportba
tartoznak azok, akik egészségmegőrző, prevenciós célból vásárolják meg az eljárásban
érintett termékeket. A másik csoportot pedig azok a vásárlók alkotják, akik a már meglévő
betegségük miatt kiszolgáltatott helyzetben vannak, így fokozottabban fogékonyak minden
olyan új információra, termékre, amely jelenlegi állapotukban javulást, illetve annak
változásában kedvező hatást ígér. A fogyasztói döntésük meghozatala során a legfontosabb
szempont számukra az ígért hatás megvalósulása. Ez a magyarázata annak, hogy sok esetben
akár anyagi erejüket meghaladó kiadásokra is hajlandóak.
55. A sérülékeny fogyasztók az adott kereskedelmi gyakorlattal vagy az annak alapjául szolgáló
áruval szemben szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk, koruk vagy hiszékenységük miatt
különösen kiszolgáltatottak.
56. Ezen a területen tehát – a termékek bizalmi jellegéből és a fogyasztók sérülékenységéből
adódóan – különös jelentősége van a tényszerű, a túlzásokat nélkülöző, korrekt, a
szakhatósági engedélyekkel jóváhagyott valós és ténylegesen bizonyított állításokat
tartalmazó tájékoztatásnak.
57. A jogi értékelés szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala egy
folyamat, amelynek nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga
eszközeivel. Ez a folyamat a fogyasztók figyelmének felkeltését is magában foglalja, s a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartások, kereskedelmi gyakorlatok tilalma már
e szakasszal kapcsolatban is érvényesülést kíván, így ez sem történhet tisztességtelen módon.
Nemcsak az olyan magatartás jogellenes, amely kizárólagosan meghatározza a fogyasztó
döntését, hanem minden olyan magatartás, amely érdemben kihatással van a folyamatra 33.

ideértve a figyelem felkeltését is. Kifogásolható már önmagában az a körülmény, hogy a
tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat hatására a fogyasztó felveszi a kapcsolatot
a vállalkozással, hiszen így a vállalkozás „meggyőzheti” a fogyasztót, „ráveheti” a
vállalkozás számára előnyös döntés meghozatalára. Az ületi-piaci folyamatok igen lényeges
mozzanata a kölcsönös kapcsolatfelvétel, amelynek során mindkét félnek számos alternatíva
áll a rendelkezésére a realizáláshoz. Általában jogsértést eredményez, ha ezen
kapcsolatfelvétel alapja, elindítója egy tisztességtelen magatartás, kereskedelmi gyakorlat,
így különösen egy tisztességtelen reklám. A beltéri reklámok már a fogyasztói döntési
folyamat egy következő állomásán hatnak, amikor a fogyasztó már felkereste az eljárás alá
vont üzlethelyiségét.
VII.
A jogi értékelés
VII.1. Az egyes kommunikációs csatornákon megjelentetett közlések differenciált értékelése
58. Az eljárás alá vont álláspontja szerint a megítélendő tájékoztatás nem magára a termékre
vonatkozott, hanem a gyógygombákra (a termék összetevőjére, összetevőire, hatóanyagára),
és ezáltal a tájékoztatás nem reklámnak, hanem tudományos ismeretterjesztésnek tekintendő.
A védekezés nem tett különbséget az egyes kommunikációs eszközök között, az alapvetően a
televíziós műsorokra koncentrál. A védekezéssel kapcsolatban az eljáró versenytanács az
eljárás alá vont által alkalmazott ötféle kommunikációs csatorna két nagy csoportra osztását
tartotta indokoltnak, és mindkét csoporton belül két-két alcsoportot látott elkülönítendőnek:
- egyfelől az internetes honlapokon, a beltéri kommunikációs eszközökön és
vásárláshelyi reklámokon közzétett tájékoztatásokat,
- másfelől a televíziós műsorokat, a rádiós műsorokat és a nyomtatott sajtóban
megjelent tájékoztatásokat.
59. A tájékoztatások első csoportjában a közlés
- vagy kifejezetten a MAX-IMMUN Kft. termékére - tehát nem hatóanyagra vonatkozik (pl. beltéri kommunikációs eszközök és vásárláshelyi reklámok),
- vagy a tájékoztatásokban, vagy azokhoz közvetlenül kapcsolódó módon található egy
olyan nyilvánvaló „kapcsoló elem”, amely révén a termék – jellemzően egy összetevőjének hatására vonatkozó tájékoztatást az észlelő összekapcsolja az eljárás
alá vont által forgalmazott termékekkel. A hatóanyagot a termékkel összekapcsoló
információ jellemzően a MAX-IMMUN Kft. neve, és/vagy a Varga Gábor
gyógygomba kivonataira történő hivatkozás:
VII. 2. Beltéri kommunikációs eszközök és vásárláshelyi reklámok
60. Beltéri kommunikációs eszközök és vásárláshelyi reklámok esetén a tájékoztatás kifejezetten
a MAX-IMMUN Kft. termékére - tehát nem hatóanyagra – vonatkozik, és emiatt a
tájékoztatás tudományos ismeretterjesztésnek való minősítése szóba sem jöhet.
VII. 3. Internetes tájékoztatás
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61. Az eljárás során vizsgált két internetes tájékoztatáa közül az eljárás alá vont honlapja esetén
a honlap címe (www.MAX-IMMUN-HU) nyilvánvaló „kapcsoló elemet” jelent, amely révén
a termék összetevőjének hatására vonatkozó tájékoztatást az észlelő összekapcsolja az eljárás
alá vont által forgalmazott termékekkel. Az internetes tájékoztatás szövegében részben a
Max-Immun Kft.-re, részben Varga Gábor gyógygomba kivonataira történő sorozatos
hivatkozás is kapcsolatot teremt egyfelől a gyógygombák gyógyhatásáról adott tájékoztatás
másfelől a MAX-IMMUN Kft. termékei között. Továbbá az eljárás alá vont internetes
honlapja úgy jelenik meg, mint „Varga Gábor gyógygomba kivonatainak hivatalos oldala.”
62. A www.lifemagazin.hu honlapon nyilatkozó személy által közölt gyógyhatásállítások – a
későbbiekben kifejtett módon – az Fttv. 9. §-a alapján esnek az eljárás alá vont terhére. A
www.lifemagazin.hu internetes oldalon egy élsportoló nyilatkozata ismerhető meg, amelyben
beszámol a magas vérnyomással vívott - sokáig sikertelen - küzdelméről, majd a
gyógygombák kedvező hatásáról. Szemben eljárás alá vont állításával, az iratok között a
MAX-IMMUN Kft. és Miló Viktória közötti szerződés bizonyítja azt, hogy ellenszolgáltatás
fejében osztotta meg tapasztalatait a fogyasztókkal, és a szerződés tiltotta számára, hogy
gyógyulását más terméknek tulajdonítsa, vagy más cég javára is reklámokat vállaljon.
VII. 4. Televíziós és rádiós műsorok
63. A televíziós műsorok, a rádiós műsorok és a nyomtatott sajtóban megjelent tájékoztatások
tekintetében is azt kellett az eljáró versenytanácsnak eldöntenie, hogy a gyógygombákra
vonatkozó tájékoztatás a fogyasztók szemében alkalmas-e arra, hogy a MAX-IMMUN Kft.
termékeinek értékesítését előmozdítsa, vagy – a MAX-IMMUN Kft. álláspontjának
megfelelően – nem több, mint tudományos ismeretterjesztés. Ebből a szempontból az eljáró
versenytanács megítélése szerint az összetevő(k) és a termék közötti kapcsolat játszik döntő
szerepet, nevezetesen a kapcsolat erőssége és az, hogy vajon a tájékoztatás célközönsége
képes-e felismerni a kapcsolat létét. A következő pontokban kifejtésre kerülő körülményekre
tekintettel az eljáró versenytanács nem látja elfogadhatónak az eljárás alá vont által adott
azon értékelést, hogy a tájékoztatások tudományos ismertető céllal történtek, ugyanis a
tudományos ismeretterjesztés nemes szándéka gazdasági érdekek szolgálatával párosul.
VII. 4.1. „Új típusú” kapcsoló elemek a televíziós és a rádiós műsorokban
Termék és összetevő
64. Az eljárás alá vont által forgalmazott termékek olyan összetevőkből állnak, amelyek
hatásairól tájékoztatás volt látható és hallható a televíziós és rádiós műsorokban, és olvasható
a nyomtatott sajtóban. A termék lényegét adó összetevőre vonatkozó tájékoztatás egyben
magára a termékre vonatkozó tájékoztatásnak minősül. A terméket a fogyasztó pontosan
annak a hatásnak a reményében kívánja megvásárolni, amely hatásról a gyógygombakivonat
kapcsán hallott.
65. A gyógygomba és a gyógygombát hatóanyagként tartalmazó termék között objektív
kapcsolat van, nevezetesen a termékek több gyógygomba hatóanyagát tartalmazzák, esetleg a
hatást erősítő flavonoidok, különösen apigenin hozzáadásával. Varga Gábor is elismerte a
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tárgyaláson, hogy „a teleízió alapján, az internetes tájékoztatás alapján megszerzett
információ nyomán ezek az emberek kifejezetten keresnek valamilyen terméket és ahhoz
hozzá is jutnak, ha kell a világ végére is elmennek, akár japánba is egy olyan termékért,
amelyről tájékoztatást kaptak és amely fontos számukra”. A gyógyulás lehetőségét meghalló
olyan személyeket, akik halálos betegségben szenvednek (és rokonságukat) nem tudja
megakadályozni az életet jelentő termék megtalálásában az, hogy az előadás esetleg nem
nevezte meg a gyógyhatású gombát. A szakboltokban ugyanis az eladók felkészültek arra,
hogy a megnevezett betegségre való gomba, vagy gombák kivonatát tartalmazó készítményt
ajánljanak a kérdezőnek. Ez a készítmény természetesen lehet más és más, attól függően,
hogy milyen boltba, milyen internetes áruházba „megy be” a potenciális vásárló. Az eljáró
versenytanács – a MAX-IMMUN Kft. előadásával összhangban – valóságosnak tekinti azt,
hogy vannak olyan fogyasztók, akik az előadás hatására a konkurencia boltjában konkurens
terméket vásárolnak. Azt nem találja hihetőnek az eljáró versenytanács, hogy a Varga Gábor
előadását meghallgató személyek, akiknek az előadás felkeltette az érdeklődését kizárólag a
konkurencia boltjait keressék fel. Sokkal valószínűbb, hogy magától az előadótól, vagy az ő
cégétől kérnek további tanácsot. Abban az esetben, ha az előadáson megnevezett egyik
gyógygomba keltette fel a beteg, vagy rokona érdeklődését és további információ iránti
igénnyel, vagy vásárlási szándékkal Varga Gábort vagy a MAX-IMMUN Kft-t keresi fel,
aligha valószínű, hogy ott kikosaraznák, mondván, hogy „ilyen termékünk nincs”.
Valószínűbb, hogy azt a tájékoztatást adják neki, hogy az adott gyógygomba kivonatát
tartalmazó még hatékonyabb terméket vásárolhatja meg, amely további gyógygombák
kivonatát és/vagy flavonoidot és/vagy apigenint is tartalmaz, miáltal olyan termékhez jut,
amelynek összetevői egymás hatását erősítik. Mindezek alapján – akár elhangzik a
gyógygomba neve a műsorban, akár nem – teljesen életszerűtlen az a feltételezés, hogy a
műsor csak a konkurencia termékei iránti keresletet növeli, és a MAX-IMMUN Kft.
kínálatában szereplő termékek iránti érdeklődés felkeltésére alkalmatlan (értelemszerűen
nem arról a három gyógygombáról van szó, amely nem szerepel a MAX-IMMUN Kft.
kínálatában).
66. A gyógygomba és a gyógygombát hatóanyagként tartalmazó termék között objektíve létező
kapcsolatot nem teszi felismerhetetlenné a fogyasztó számára az, hogy
- egy-egy televíziós műsor esetleg nem szól a termékek összetevőiként szereplő
valamennyi gyógygomba gyógyhatásáról,
- egy-egy televíziós műsorban csak egy (kivételesen két) gyógygombát neveznek
néven,
- a televíziós műsorokban olyan gyógygombákról is esik szó, amelyek nem szerepelnek
a MAX-IMMUN Kft. termékeiben összetevőként,
- a televíziós műsorok nemcsak gyógygombákról, hanem a stresszről, az egészségről
általában és a lélekről is szólnak.
Ahhoz, hogy a néző, a hallgató a gyógygomba gyógyhatásairól kapott tájékoztatás alapján a
gyógygombát tartalmazó termékeknek is gyógyhatást tulajdonítson, nincs szükség olyan
direkt megfeleltetésre, hogy a tájékoztatás pontosan azokról a gyógygombákról szóljon,
amelyek a termékben megtalálhatók. További gyógygombákról adott tájékoztatás és az
egészség megőrzéséhez adott életvezetési tanácsok nem teszik meg nem történtté a termék
összetevőjeként szereplő gyógygombáról adott tájékoztatást.
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67. A gyógygomba és a MAX-IMMUN Kft.-nek a gyógygombát hatóanyagként tartalmazó
termékei közötti objektív kapcsolatot nem teszi felismerhetetlenné valamennyi fogyasztó
számára az, hogy
- léteznek más gyártók által készített másféle termékek, amelyek ugyanilyen
kapcsolatban állnak a gyógygombákkal, vagy esetleg – egyetlen hatóanyagot
tartalmazó készítmény esetén – a kapcsolat még szorosabb,
- egyes fogyasztók a televíziós műsorban kapott tájékoztatás alapján további internetes
keresés alapján esetleg nem eljárás alá vont termékével találkoznak elsőként (már
csak azért sem mert másfajta keresési módozatok esetén éppen a MAX-IMMUN Kft.
termékei jelentik az első találatot19).
68. Az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet arra, hogy eljárás alá vont nem vitatja, sőt maga
is határozottan állítja20 azt, hogy a saját termékeiben összetevőként nem szereplő
gyógygombák gyógyhatásairól adott tájékoztatása növeli a konkurens gyártók olyan termékei
iránti keresletet, amelyek az adott gyógygomba kivonatát tartalmazzák. Az eljáró
versenytanács nem lát különbséget gyógygomba és gyógygomba között a rá vonatkozó
tájékoztatásnak a gyógygombát tartalmazó termék iránti érdeklődés növelésére való
alkalmassága tekintetében. Elképzelhető, hogy azok a fogyasztók, akik egy a műsorban
elhangzó elnevezésű gyógygomba nevét megjegyezték, kifejezetten az adott gyógygomba
kivonatát tartalmazó terméket keresnek. Eljárás alá vont azonban azt állította, hogy általában
nem nevezi meg a gyógygombákat, műsoronként legfeljebb egy-két gyógygomba neve
hangzik el, az is csak műsorvezetői kérdés alapján.21 Eljárás alá vont álláspontja - mely
szerint a tv- és rádió műsorok csak a konkurensek termékei iránti keresletet növelik -,
legfeljebb abban az esetben lehet igaz, ha az alábbi feltételek konjunktív módon fennállnak:
a műsorban elhangzik egy gomba neve, ez olyan gomba, amely a MAX-IMMUN Kft.
termékeiben nem található meg összetevőként, a néző/hallgató megjegyezte a gomba nevét,
kifejezetten ezt keresi, az értékesítő helyen tudnak számára olyan terméket kínálni, amely
csak annak az egy gombának a kivonatát tartalmazza, és az értékesítő nem kínál számára
olyan terméket is, amely annak az egy gombának a kivonatán túl vagy másik gombának a
kivonatát, vagy másfajta anyagot (flavonoidot, különösen apigenint) is tartalmaz, amely
fokozza az adott gomba kivonatának a hatásosságát. Bármelyik mozzanat hiánya olyan
helyzetet teremt, amelyben a MAX-IMMUN Kft. terméke iránti érdeklődés is megnövekszik
a tájékoztatás hatására. Összességében tehát megállapítható, hogy egy gyógygomba
gyógyhatásáról adott tájékoztatás alkalmas arra, hogy felkeltse és/vagy fokozza az olyan
termékek iránti érdeklődést, amelyek az adott gyógygombát – akár önállóan, akár más
anyagokkal együtt – tartalmazza, függetlenül attól, hogy a terméknek milyen vállalkozás az
előállítója és/vagy forgalmazója. Megjegyzi az eljáró versenytanács, hogy egyes közléseiben
az eljárás alá vont – burkoltan és a konkurenseket előtérbe helyezve - maga is elismerte az
általa adott tájékoztatás és az általa forgalmazott termékek közötti kapcsolatot: „a cikkek a
piac egészére gyakorolnak hatást, sőt jelenleg a konkurensekre erősebb hatást fejtenek ki”
(18. pont).

19

Pl. a Varga Gábor név, a Varga-féle gyógygombák, Varga-gyóggomba, Varga Gábor gyógygombái, flavonoid,
apigenin kereső szavak alapján azért jelenik meg első helyen az eljárás alá vont honlapja, mert fizetett is az első
helyes megjelenésért.
20
Vj/36-34/2013.
21
Vj/36-39/2013
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A „Varga” név
69. Eljárás alá vont kifogásolta, hogy különböző műsorszámokban „hatóanyag-szakértőként”
megjelenő Varga Gábort az eljáró versenytanács előzetes álláspontja az eljárás alá vont
vállalkozáshoz kapcsolta, úgy is, mint annak egyedüli tagját és ügyvezetőjét, és arra
tekintettel is, hogy az eljárás alá vont által nyújtott ellenszolgáltatás fejében kerültek adásba
az előadásairól rögzített felvételek, illetve – részben erre tekintettel - volt a különböző
műsorszámok meghívott vendége. Az eljáró versenytanács nem kívánja megfosztani Varga
Gábort a tudományos és tudományos ismeretterjesztő tevékenységtől, azonban azt a tényt
sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a „Varga” név hazánkban szorosan összeforrt a
gyógygombákkal. A www.facebook.com közösségi oldalon az eljárás alá vont Max-Immun
Kft. (Varga Gábor gyógygomba kivonatai) néven érhető el. A „Varga-féle gyógygomba”
fogalommá vált. Ennek eredményeként eljárás alá vontnak ma már nincs szüksége arra, hogy
a gyógygombák gyógyhatásait és betegségmegelőző hatásait - a korábbi eljárásban a GVH
által kifogásolt módon – a MAX-IMMUN Kft. nevének, elérhetőségeinek feltüntetésével
kösse az eljárás alá vonthoz (bár láttuk, hogy bizonyos tájékoztatásokban - az internetes
honlapokon, és a beltéri kommunikációs eszközökön és vásárláshelyi reklámokon közzétett
tájékoztatásokat - erre még a most vizsgált időszakban is sor került). A MAX-IMMUN Kft.
forgalmának növeléséhez elegendő az is, ha az érdeklődő Varga Gábort keresi meg
telefonon, vagy a Varga Gábor névre, vagy a „Varga- gyógygomba”, „Varga-féle
gyógygomba”, „Varga Gábor gyógygombái” összetételre keres rá az interneten, mivel az
eljárás alá vont honlapja jelenik meg első helyen. Erre a speciális helyzetre tekintettel Varga
Gábor ma már akkor sem tud tisztán tudományos ismeretterjesztő előadást tartani, ha
semmilyen más körülmény sem kapcsolná az előadása során általa említett gyógygombát a
MAX-IMMUN Kft.-hez.
70. Az eljáró versenytanács fontosnak tartja kiemelni azt, hogy eljárás alá vont nem közvetlenül
a termékeit reklámozza (néven nevezve azokat), hanem Varga Gábor fényképe mellett a
„Mert már története van! Varga Gábor hatóanyagszakértő” szöveget alkalmazza, mely
mellett Varga Gábor szignójából egy gombafej kerekedik ki „Varga GYÓGYGOMBA”
felírással. Az egyes termékek megnevezése helyett Varga Gábor fényképe és a „Varga
gyógygomba” fordulat jelenik meg a Déli Pályaudvar mellett a reklámtáblán, a
járműreklámon, a Gyógygomba Információs Központ kirakatában, a BNV-n roll-up, tábla és
szórólap felirataként.
71. A MAX-IMMUN Kft. egyik terméke a „vargasteam” nevet viseli.
Fogyasztói asszociáció
72. Az eljáró versenytanács hivatkozik a védjegyjogi szabályozásban rögzített és a védjegyjogi
bírói gyakorlatban is alkalmazott tételre, mely szerint „az összetéveszthetőség magában
foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció)
útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez”. Esetünkben a műsorokban szereplő, és a
cikkekben szerzőként megjelenő Varga Gábor névről a fogyasztók egy része a „Varga-féle
gyógygombára” asszociál, amely asszociációt az eljárás alá vont új reklámjai tovább
erősítik.
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VII. 4.2. „Közvetlen” kapcsoló elem a televíziós műsorokban: a gyógyult beteg szereplése
73. A televíziós műsorokban szereplő gyógyult betegek révén tovább nő annak az esélye, hogy a
néző felismeri a műsorban bemutatott gyógygombák és a MAX-IMMUN Kft. termékei
közötti kapcsolatot. A Varga Gábor által bemutatott, vele beszélgető személyek arról
számolnak be, hogy állapotuk a gyógygombának köszönhetően javult.22 Az ilyen szereplések
azt sugallják a néző számára, hogy a gyógyulás „a Varga-féle gyógygombák” eredménye. A
fogyasztó nyilván nem tételezi fel, hogy a betegek maguk gyűjtötték a gombát, és azt sem
fogják feltételezni, hogy Varga Gábor a konkurens cégek termékeinek gyógyító hatását
kívánja reklámozni és ezért olyan személyeket szerepeltet műsorában, akik a MAX-IMMUN
Kft-től különböző gyártók készítményeit szedték. A tárgyaláson eljárás alá vont ismertette a
szereplőkkel folytatott műsor előtti beszélgetés részleteit és – bár határozottan állította, hogy
a szereplők semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek – azt elhangzott, hogy a
rászorulók engedményt kaphatnak a MAX-IMMUN Kft. termékeinek árából.
74. Varga Gábor televíziós megjelenéseivel kapcsolatban megállapítható, hogy az eljárás alá
vont által forgalmazott termékekre háromszor történik utalás akként, hogy a Varga Gábor
által kifejlesztett gyógygomba kivonatokat tartalmazó készítményeket kezdték el használni a
betegek. [Az utalás a 2013. január 16. napján a TV2 Mokka című műsorában „…a doktor úr
által (Varga Gáborra mutat) kifejlesztett készítményt és megdöbbenten tapasztaltam, hogy 1
hét után beállt egy normális szintre” tartalommal, valamint a 2012. december 31. napján az
ECHO TV-ben megjelent alábbi tartalommal „És akkor találkoztam a Varga
gyógygombával” valamint 2012. április 11. napján az ECHO TV-ben megjelent alábbi
tartalommal valósult meg„…elkezdtem szedni, augusztus 31-ével ezt a Varga-féle
gyógygomba-készítményeket…”. (Vj/036-010/2013. sz. irat)]. Az eljárás alá vont által
forgalmazott termékekre más médiumban is történik utalás.
Megjegyzi az eljáró
versenytanács, hogy nem élő adás esetén az ilyen mondatok kivághatók lennének az adásba
kerülés előtt.
75. Az előző pontban említett eseteket az eljáró versenytanács nem mint önálló jogsértést említi,
hanem annak bizonyítékaként, hogy nem alaptalan a nézők azon feltételezése, hogy a
betegek egészségi állapota az eljárás alá vont készítményeitől javult. Megjegyzi azonban az
eljáró versenytanács, hogy atipikus szerződésnek tekinthető az a jogviszony, ami a MAXIMMUN Kft. és az általa szponzorált műsorban megjelenő betegeket összefűzi. A beteg
jelentkezését, orvosi dokumentumainak áttekintését követően elfogadják, kitanítják a
szereplés mikéntjére. Az Fttv. 9. §-a nem követeli meg, hogy írásbeli legyen a szerződés, sőt
azt sem, hogy az ügyletnek visszterhesnek kell lennie. Tehát a betegek által elmondottak még
akkor is az eljárás alá vont terhére esnek, ha később a szereplést nem honorálná – a beteg
rászorultsága miatt – számára olcsóbban megvásárolható készítményekkel.
VII. 5. Nyomtatott sajtó
76. A televíziós műsorok kapcsán tett megállapítások igazak a nyomtatott sajtóban megjelent
kereskedelmi kommunikációkra is. Kiemeli az eljáró versenytanács, hogy a sajtócikkekben
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A 14. pontban szereplő táblázat első oszlopában szereplő dátumot vastagítva utaltunk azokra az esetekre,
amelyekben - az idézett szövegből is kitűnően - betegek szerepelnek a műsorban.
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gyakran szerepelnek gyógyult betegektől származó idézetek23 A sajtócikkek egy részében
azonban egy további körülmény is segíti az összetevő(k) és a termék közötti kapcsolat
felismerését. A sajtóban megjelent közlemények jelentős részére nem igaz az eljárás alá vont
azon védekezése, hogy a tájékoztatás a gyógygombákra vonatkozó tudományos
ismeretterjesztés, ugyanis a megjelenő tájékoztatás nemcsak gyógygombákról szól, hanem
az azok hatást erősítő flavonoidokról, különösen az apigeninről.24 Ez a kombináció
kifejezetten a MAX-IMMUN Kft. egyes termékeire való „ráismerést” segíti elő, mivel
eljárás alá vont termékeinek egy része valamilyen gombakivonat és a hatását erősítő
flavonoidok, különösen apigenin hozzáadásával készül. Megjegyzi az eljáró versenytanács,
hogy számos esetben fordul elő a gyógyult betegektől származó idézetek, valamint a
flavonoidok, apigenin együttes szerepeltetése.
VII. 6. A kapcsoló elemek hatása
77. Minderre tekintettel a termékek összetevőjére (összetevőire) vonatkozó tájékoztatás
célközönsége képes felismerni az összetevő(k) és a termék közötti kapcsolat létét. Az eljárás
alá vont kifejezetten számít arra, hogy a figyelemfelkeltő tájékoztatások alapján a termékeit
keresni fogják. Az összetevő(k) és a termék között létező kapcsolat fogyasztók általi
felismerhetőségére tekintettel az eljáró versenytanács megállapíthatónak látja azt, hogy a
termék összetevőjének, összetevőinek hatásaira vonatkozó tájékoztatás alkalmas arra, hogy a
fogyasztó azt a termék jellemzőjének értelmezze, észlelje, így a tájékoztatás a termék
értékesítését előmozdítsa.
VII.7. Felelősség
78. Az Fttv. 9. §-a alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért
felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése,
eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll, abban az esetben is, ha a kereskedelmi
gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy
javára. Az Fttv. tehát az ún. „érdek-elvet” tekinti a felelősség megállapíthatósága alapjának.
Az Fttv. értelmében elsődlegesen azon vállalkozások felelőssége állapítható meg a közzétett
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében, amelynek az értékesítés, eladásösztönzés
közvetlenül érdekében áll.
79. A jelen eljárásban vizsgált internetes kereskedelmi kommunikációkat megjelentető MAXIMMUN Kft. az eljárással érintett termékek értékesítéséből származó árbevétele miatt
egyértelműen érdekelt volt azok értékesítésében.
80. A fentiek alapján megállapítható a MAX-IMMUN Kft. Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti
érdek-elvű felelőssége a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban.
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A 14. pontban szereplő táblázat első oszlopában szereplő dátumot vastagítva utaltunk azokra az esetekre,
amelyekben az idézett szövegből is kitűnően betegek nyilatkozatai kerültek közzétételre.
24
A 14. pontban szereplő táblázat utolsó oszlopában aláhúzással emeltük ki a flavonoid, apigenin említését.
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VII. 8. Gyógyhatás reklámozása étrendkiegészítő esetén
81. Mivel az eljárás alá vont vállalkozás magatartása reklámnak minősíthető, forgalmazott
termékei pedig élelmiszernek minősülő étrend-kiegészítők, így a vizsgált magatartás
megítélésére ugyancsak alkalmazhatók az Éltv. élelmiszerek reklámjára vonatkozó
rendelkezései is.
82. Az eljárás alá vontnak tekintetbe kellett volna vennie azt, hogy az élelmiszerekkel
kapcsolatosan főszabályként tilos gyógyhatásra, betegségmegelőző hatásra vonatkozó
állítások közzététele, így az eljárás alá vont által állításai alátámasztására hivatkozott
bizonyítékok nem bírnak jelentőséggel.
83. Ezt támasztja alá a Vj-89/2009. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott döntés elleni
jogorvoslat során 3.K32.097/2010/6. számú ítélet, melyben a Fővárosi Bíróság kimondta,
hogy „helytállóan állapította meg e körben alperes azt, hogy a jogszabályba ütköző
kereskedelmi magatartás nyilvánvalóan és egyértelműen tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatnak minősül és tilalmazott. Közömbös tehát ebből a szempontból az, hogy felperes
bizonyította-e ezen reklámokban megfogalmazott állításait.”
84. A fenti jogalkalmazói gondolatmenetet erősíti meg az Európai Bíróság C-544/10. sz. ügyben
hozott ítélete. Az eljárás tárgya egy olyan előzetes döntéshozatal iránti kérelem volt,
amelyben az egyik kérdés arra irányult, hogy lehet-e egy bort - csökkentett savassága miatt „könnyen emészthetőnek” minősíteni. Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag összetételre
és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 1924/2006 rendelet) értelmében több mint 1,2 térfogatszázalék
alkoholt tartalmazó italokon nem közölhetők egészségre vonatkozó állítások. Tekintettel arra,
hogy a bor beletartozik a több mint 1,2 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italok
csoportjába, a bor esetében az 1924/2006 rendelet értelmében valamennyi „egészségre
vonatkozó állítás” tiltott. Az ítélet értelmében a tiltott állítás még akkor sem alkalmazható, ha
önmagában igaz.
85. Az ágazati jogszabályok által tilalmazott, s ezáltal nyilvánvalóan tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat kapcsán tehát az Fttv. 14. §-a nem bír jelentőséggel, hiszen az állítás
még esetleges bizonyítottsága esetén is tilalmazottnak minősülne.25
86. A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács meg állapította azt, hogy az eljárás alá vont
magatartásával megsértette az Éltv. 10. §-a (3) bekezdését, azáltal, hogy az eljárás alá vont
által jelen határozat 6. pontjában felsorolt 16 termékével kapcsolatban egyes kereskedelmi
kommunikációiban gyógyhatásra és betegségmegelőző hatásokra vonatkozó állításokat tett.
VIII.
Összefoglalás
87. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapította
azt, hogy a MAX-IMMUN Kft. 2012 januárjától 2013. április 17-ig tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a jelen határozat 14. pontjában felsorolt
25

lásd még: Vj-35/2012. sz határozat 56-58. pontjai és Vj-42/2012. sz. határozat 57-58. pontjai
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kereskedelmi kommunikációiban jogi értelemben valótlannak minősülő állításokat
alkalmazott termékei gyógyító és betegségmegelőző hatásaival kapcsolatban, továbbá egyes
televíziós, rádiós kommunikációiban és nyomtatott sajtóban megjelent tájékoztatásainak egy
részében olyan körülmények között tett az egyes gyógygombák gyógyhatásaira és
betegségmegelőző hatásaira vonatkozó közléseket, hogy azokat a fogyasztók
összekapcsolhatták az eljárás alá vont termékeivel. Ezzel a gyakorlattal a vállalkozás
megsértette az Éltv. 10. §-a (3) bekezdését Szintén az eljárás alá vont vállalkozás terhére
esnek a jelen határozat 14. pontjában említett internetes honlapokon mások által tett olyan
kijelentések, amely a MAX-IMMUN Kft. termékeinek ismertségét és keresett voltát
növelhették, ugyanis e magatartások az eljárás alá vont magatartásának tekintendők, mivel
ezek a személyek magatartását az Fttv. 9. § (1) bekezdésében rögzített érdekelv alapján az
eljárás alá vontnak kell betudni.
88. A jogsértés Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján történő megállapításán
túlmenően az eljáró versenytanács a Tpvt. 77. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján
megtiltotta a fenti magatartás további folytatását az eljárás alá vont számára a fogyasztók
érdekeinek védelme érdekében.
89. Az eljáró versenytanács bírság kiszabását is szükségesnek tartotta az eljárás alá vonttal
szemben a Tpvt. 78. §-ának (1) bekezdése alapján. Az eljáró versenytanács a bírság összegét
a Tpvt. 78. §-a (3) bekezdésének, illetőleg a GVH Elnökének és a Versenytanács Elnökének
1/2007. számú, a bírság mértékének meghatározásával kapcsolatban kialakult versenytanácsi
gyakorlatot rögzítő közleményben foglaltaknak megfelelően határozta meg. A bírság
összegének megállapításakor az eljáró versenytanács főszabályként a jogsértő tájékoztatással
járó költségből indult ki.
- Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy a gyógygombák hatásairól adott tájékoztatások
bizonyos televíziós és rádiós műsorok, továbbá néhány sajtóban megjelent cikk esetén
kevesebb kapcsoló elemmel kötődtek a MAX_IMMUN Kft. termékeihez, az eljáró
versenytanács ebben a körben 15.000.000 Ft-ot meghaladó reklámköltség alapulvételével
történő bírság megállapítás helyett jelképes – 500.000 Ft - összegű bírságot szabott ki.
- Jelképes – 500.000 Ft - összegű bírságot szabott ki az eljáró versenytanács az interneten
megjelent tájékoztatások miatt, mivel csak az egyik honlap költsége (190.500 Ft) vált ismertté
(eljárás alá vont ezen felül a nyilatkozó személynek is fizetett a honlapon való megjelenés
érdekében, de ennek költségei nem különíthetők el más – jelen eljárásban nem kifogásolt –
szereplések ellenértékétől), bár a honlapi tájékoztatások hatása nem hanyagolható el.
- Úgyszintén jelképes – 500.000 Ft - összegű bírságot szabott ki az eljáró versenytanács a beltéri
tájékoztatások és az eladáshelyi reklámok miatt, amelyek költségéről eljárás alá vont nem
nyilatkozott.
– Azon televíziós műsorok, amelyekben gyógyult betegek szerepeltek, vagy megjelent a MAXIMMUN Kft. támogatóként, vagy a műsorban utalás hangzott el eljárás alá vontra, vagy a
Varga féle gyógygombára [üzleti titok] Ft-os költségének csak egy részét [a pontos %-os
mérték feltüntetése kiszámíthatóvá tenné a költségek üzleti titoknak minősülő összegét] –
1.747.120 Ft-ot - vette bírságalapként figyelembe az eljáró versenytanács bírságalapként,
figyelemmel arra, hogy a műsorban nem csupán gyógygombákról és azon belül sem csak a
MAX-IMMUN Kft. termékeiben szereplő gyógygombákról esett szó.
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– A nyomtatott sajtóban megjelent közlések közül azoknak a költségét vette számításba az eljáró
versenytanács, amelyekben gyógyult betegek szerepeltek, vagy a gyógygombán kívül
flavonoidokról, különösen apigeninekről is tájékoztatás volt olvasható. E költségeknek a felét
– 12.141.365 Ft-ot - tekintette bírságalapnak az eljáró versenytanács, figyelemmel a
cikkekben olvasható nem jogsértő részekre.
90. Az eljárás alá vont esetében súlyosító körülményként vette figyelembe az eljáró
versenytanács, hogy
- a jogsértő gyakorlat annak kiterjedtsége miatt (országos kereskedelmi tévécsatornák, országos
napi lap) a fogyasztók széles körét érte el (kiemelten súlyosító tényező),
- a termékek az egészség megőrzésével, helyreállításával kapcsolatos, bizalmi jellegű termékek
(kiemelt súlyosító tényező),
- a jogsértő magatartással megcélzott fogyasztói kör részben – az egészségügyi problémákkal
küzdő, és ebből adódóan a hasonló magatartásokra érzékeny, döntési folyamatukban
sérülékenyebb fogyasztók – fokozottan kiszolgáltatott (kiemelt súlyosító tényező),
- a kereskedelmi gyakorlat központi eleme a jogsértő kommunikációk alkalmazása (kiemelt
súlyosító tényező),
- az eljárás alá vont a jogsértő kommunikációt huzamosabb időszakon (több, mint egy éven)
keresztülfolytatta (kiemelt súlyosító tényező),
- a teljes vizsgált időszakban fennállott az a jogellenes helyzet, hogy meg nem engedett
gyógyhatás-állításokat és betegségmegelőző állításokat tett közzé (kiemelt súlyosító tényező),
továbbá
-

nagy súllyal, hogy az eljárás alá vont magatartása felróható, nem éri el az adott helyzetben
általában elvárható magatartási mércét, nem felel meg a társadalom értékítéletének.

91. Az eljáró versenytanács közepes súlyú enyhítő körülményként értékelte azt, hogy televíziós
műsorai közben, azokat közvetlenül megelőzően és közvetlenül követően nem tesznek közzé
kifejezett termékreklámot, és – az ATV csatornán megjelenő műsorokat leszámítva – a
MAX-IMMUN Kft.-re utalás sem szerepel. Az eljáró versenytanács kis súlyú enyhítő
körülményként értékelte azt, hogy a nyomtatott sajtóban megjelent kommunikációkkal
azonos lapszámban nem tesznek közzé sem magát az eljárás alá vontat, sem termékeit
népszerűsítő reklámot (az enyhítő körülmény kis súlyát az indokolja, hogy a sajtóban
megjelent közlések eleve közvetlenebb kapcsolatot teremtenek az azokban szereplő
gyógygomba és a MAX-IMMUN Kft. terméke között).
92. Az eljáró versenytanács kis súlyú enyhítő körülményként értékelte az eljárás alá vontnak az
eljárás során kifejezésre juttatott készségét arra, hogy az esetleges kifogásolt állítások
tekintetében a szükséges változtatásokat végrehajtja. (Az enyhítő körülmény kis súlyát az
indokolja, hogy az eljárás alá vont védekezése nagyon a televíziós műsorokra koncentrált,
ahol – eltérő álláspontja miatt – nem mutatott érdemi fogadókészséget az eljáró
versenytanács kritikai észrevételeire, az internetes honlapokon és a beltéri kommunikációs
eszközökön megjelent közlések tekintetében az eljárás alá vont nem mutatta érdemi jelét a
kifejezésre juttatott szándék megvalósításának, noha az eljáró versenytanács kifogásai
egyértelműek voltak.)
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93. Az eljáró versenytanács az így megállapítandó bírságösszegeket megvizsgálta abból a
szempontból, hogy kellő elrettentő erőt képvisel-e, tekintettel az ügy összes körülményére, a
speciális és generális prevenció elveit figyelembe véve, valamint, hogy nem haladja-e meg a
törvényi maximumot.
94. Az eljáró versenytanács szükségesnek tartotta azt, hogy az eljárás alá vont számára megtiltsa
a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását, figyelemmel arra, hogy az
eljárás alá vont önként csak részben változtatott kommunikációs gyakorlatán.
IX.
Egyéb kérdések
95. A GVH hatásköre az Éltv. 25. §-ának (3) bekezdésén és az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdésén,
illetékessége a Tpvt. 46. §-án alapul. E rendelkezések értelmében a GVH hatáskörrel
rendelkezik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított
ügyekben, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására
alkalmas, illetékessége pedig az ország egész területére kiterjed.
96. Az Fttv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a 10. § alkalmazásában a gazdasági verseny
érdemi érintettségének megállapításánál − a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak
figyelembevételével − a következő szempontok irányadóak:
a)
az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a
kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, a
jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára, vagy a jogsértéssel érintett áru
mennyiségére, vagy
b)

a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján.

97. Az eljáró versenytanács megállapította a GVH hatáskörének jelen ügybeni fennálltát,
ugyanis a vizsgált kereskedelmi gyakorlat - részben - országos médiaszolgáltatást végző
médiaszolgáltatón keresztül valósult meg [Fttv. 11. § (2) bek.], országszerte jelentős számú
fogyasztót ért el a vizsgált, több mint egy évet felölelő időszakban.
98. Az eljáró versenytanács a MAX-IMMUN Kft. kérelme26 ellenére nem függesztette fel az
eljárást, mivel úgy találta, hogy a Vj/75/2010. sz. eljárásban vizsgált időszak különbözik a
jelen eljárással érintett időszaktól és az eljárás alá vont által tanúsított magatartás is
különbözik a két ügyben.

X.
Egyéb
99. A bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni, függetlenül
attól, hogy a határozattal szemben keresetet terjesztenek-e elő.

26
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100. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. §-ának (2a) bekezdése szerint
a keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtást a kérelem elbírálásáig a
Versenytanács nem foganatosíthatja.
101. A bírságnak a GVH 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára
történő befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a
versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság).
102. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: 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.
103. A Tpvt. 62/B. §-ának (2) bekezdése szerint a hivatalból indított eljárásban felmerült
egyéb eljárási költséget [a Ket. 154. §-ának (1) bekezdése értelmében a Ket. 153. §-ának 315. pontjában felsorolt költségeket] a törvénybe ütköző magatartás megállapítása esetén az
ügyfél viseli. A Versenytanács az eljárás alá vontat a jelen eljárásban a tanúk
meghallgatásával összefüggésben felmerült, összesen 79.905 Ft költség megfizetésére
kötelezte. Az eljárási költségnek a GVH 10032000-01468223 számlájára javára történő
befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a
versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (eljárási költség).
104. 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.
105. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a GVH
megindítja a határozat végrehajtását.
106. 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.
107. Az eljárást befejező döntést a Tpvt. – Fttv. 27. §-ának (1) bekezdése alapján
alkalmazandó – 63. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint a vizsgálat elrendelésétől számított
három hónapon belül kell meghozni; az ügyintézési határidő azonban ugyanezen szakasz (6)
bekezdése szerint indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal
meghosszabbítható. A Ket. 33. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján a hiánypótlásra, illetve
a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő az ügyintézési határidőbe nem számít be. Mindezekre tekintettel az
ügyintézési határidő 2014. április 5-én telik le.
45.

108.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2014. március 31.

Dr. Miskolczi Bodnár Péter s.k.
előadó versenytanácstag

dr. Szoboszlai Izabella s.k.
versenytanácstag

dr. Kőhalmi Attila s.k.
versenytanácstag
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