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A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda (1052
Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20., eljáró ügyvéd: dr. R. B.) és a Buzády és Udvary
Ügyvédi Iroda (1016 Budapest, Szirtes út 6/B. tető, eljáró ügyvéd: dr. B. Cs.) által képviselt
NTH AG (Waaghaus-Passage 8, 3011 Bern, Svájc), valamint a dr. Szalai Anita egyéni ügyvéd
által képviselt Cetaco Stúdió Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.), a Dudás Hargita
Zavodnyik Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos utca 66., eljáró ügyvéd: dr. Z. J.; dr. H. Á.)
által képviselt Telekom New Media Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) és a Magyar
RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., képviseli: dr. F. O. M. és dr. G. G.
kamarai jogtanácsos) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti
eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi
határozatot.
Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az NTH AG az Asztro Show műsorában 2019. évben
a szolgáltatás korlátozott elérhetőségére vonatkozó állításokkal a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a
továbbiakban: Fttv.) melléklet 7. pontjában foglalt tényállást megvalósította és azzal megsértette
az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat.
Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a NTH AG-t 650.000 Ft (azaz hatszázötvenezer
forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Magyar Államkincstár
10032000-01037557-00000000 számú1 Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles
megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti
eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az
esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a
határozat végrehajtását.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A
keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre
rendszeresített űrlap2 használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A
Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában
a jogi képviselet kötelező.
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Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő
v é g z é s t.
Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti az Asztro Klub műsorban
2020. évben alkalmazott kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában a Cetaco Stúdió Kft. eljárás
alá vont vállalkozással szemben, valamint a teljes vizsgált időszakra vonatkozóan a Magyar RTL
Televízió Zrt. és a Telekom New Media Zrt. eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben.
A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A
keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre
rendszeresített űrlap3 használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A
Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában
a jogi képviselet kötelező.
Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a
határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.
INDOKOLÁS
I.
Az eljárás tárgya
1. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 2019. november 21-én indított
versenyfelügyeleti eljárást az NTH AG ellen.
2. Az eljárás indítását az indokolta, hogy a GVH észlelte, hogy az NTH AG az RTL Klub
televíziós csatornán sugárzott Asztro Show elnevezésű műsorában a szóban elhangzottak és
a vizuális elemek is azt sugallják a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából,
hogy a műsorban népszerűsített szolgáltatás, mint egyfajta nyeremény, illetve a lehetőség
annak elnyerésére csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és a megadott rövid
időkeret leteltével megszűnik. A megjelenő nyerési lehetőség azonban valószínűsíthetően
nem megismételhetetlen és nem korlátozott, így felmerül, hogy az erre utaló vizuális elemek
és állítások valótlanok, mely magatartással az eljárás alá vont a fogyasztót
valószínűsíthetően megfosztja a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól. A fenti
magatartásával és a műsorhoz kapcsolódó emelt díjas hívásokból, illetve a spirituális
szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételszerző tevékenysége révén az eljárás alá vont
vállalkozás az Fttv. mellékletének 7. pontjában foglalt tényállás megvalósításával
valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.
3. Az eljárást megindító végzés rögzíti továbbá, hogy „a versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az
eljárás alá vontnak az Asztro Show elnevezésű műsorában 2019. január 1-jétől alkalmazott
kereskedelmi gyakorlatának vizsgálatára.
4. A GVH a vizsgálatot a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartással összefüggésben
a 2020. június 24-én kelt VJ/39-34/2019. számú végzéssel kiterjesztette az RTL Klub
televíziós csatornán sugárzott Asztro Klub elnevezésű műsor vonatkozásában, és a Cetaco
3
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Studio Kft.-t (a továbbiakban: Cetaco) az eljárásba ügyfélként bevonta. A GVH továbbá a
Telekom New Media Zrt.-t (a továbbiakban: TNM) és a Magyar RTL Televízió Zrt.-t (a
továbbiakban: M-RTL) a VJ/39/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásba ügyfélként
bevonta.
5. A kiterjesztés oka az volt, hogy a GVH észlelte, hogy az Asztro Show helyett 2020. január
20. napjától az RTL Klub televíziós csatorna az Asztro Klub elnevezésű műsort sugározza,
melynek gyártója a Cetaco, aki a műsorhoz kapcsolódó emelt díjas hívásokból, SMS-ekből,
illetve a spirituális szolgáltatásokból bevételre tesz szert. A kiterjesztő végzés szerint a
Cetaco által készített Asztro Klub műsor jellegét, sugárzásának idősávját, illetve a műsor
menetét tekintve szinte teljesen megegyezik a korábbi Asztro Show műsorral. A két műsor
elnevezésének hasonlósága és a fentiek szerinti egyéb hasonlóságok a fogyasztók számára
azt az érzést kelthetik, hogy a két műsor egy és ugyanaz. Ezen kívül az Asztro Klub műsor
keretében folytatott kereskedelmi gyakorlat is túlnyomórészt megegyezik az Asztro Show
műsorban megjelenített gyakorlattal.
6. A TNM és az M-RTL tekintetében a vizsgálat kiterjesztésére azért került sor, mert a
versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően a GVH észlelte, hogy a versenyfelügyeleti
eljárásban vizsgált kereskedelmi gyakorlat tekintetében valószínűsíthetően mind a TNMnek, mind az M-RTL-nek közvetlenül érdekében áll a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru
értékesítése, eladásának ösztönzése.
7. Összegzésképpen megállapítható, hogy a versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a
versenyfelügyeleti eljárásba ügyfélként bevont vállalkozások tekintetében az Asztro Show
elnevezésű televízió műsorban 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig, illetve az Asztro
Klub elnevezésű televízió műsorban 2020. január 20. napjától 2020. december 31-éig
alkalmazott kereskedelmi gyakorlat vizsgálatára.

II.
Az eljárás alá vont vállalkozások
II. 1. NTH AG
8. Az NTH AG Svájcban bejegyzett, 2008 óta működő részvénytársaság (Aktiengesellschaft),
amely tevékenységét tekintve egy globális telekommunikációs vállalat, egyebek mellett
mobil fizetési rendszerekkel, IT-val, szoftverfejlesztéssel foglalkozik, azonban e
tevékenységek egyike sem kapcsolódik Magyarországhoz. Az [Üzleti titok].
9. Az NTH AG-nak jelenleg nincs érdekeltsége Magyarországon, 2019. december 31-ével
minden üzleti kapcsolatát megszüntette az országban.
10. Az NTH AG beszámolója szerint a legutóbbi lezárt gazdasági évben, azaz 2019-ben (2020.
évre szóló beszámolóval még nem rendelkezik a társaság a rendelkezésre álló információk
szerint) a teljes éves nettó árbevétele globális viszonylatban [Üzleti titok] CHF volt, amely
összeg a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az adott üzleti év lezárásakor érvényes
deviza-középárfolyamon átszámítva (304,39 Ft) [Üzleti titok] Ft.4
11. Az NTH AG nyilatkozata szerint önálló vállalkozás, kapcsolódó és partnervállalkozások
nélkül és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: KKV törvény) 3. § alapján KKV-nak minősül.5
12. Az NTH AG-vel szemben a megelőző tíz évben a Versenytanács nem állapított meg
jogsértést.
4
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II.2. Cetaco
13. A Cetaco 2020. január 6-án alakult. Fő tevékenysége film-, videó-, televíziós műsor
gyártása. A Cetaco gyártja az Asztro Klub című asztrológiai műsort és üzemelteti az Asztro
Klub elnevezésű weboldalt, amely asztrológiai szolgáltatással és tanácsadással foglakozik
0-24 órában. A Cetaco emellett egyéb videós tartalmak gyártásával, arculattervezéssel és
kivitelezéssel, valamint videós tartalmak utómunkáival is foglakozik.

II.3. TNM
14. A TNM a Magyar Telekom Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. A vállalkozás fő
tevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás. Fő üzleti tevékenysége emellett
emeltdíjas szolgáltatásokhoz kapcsolódott, melyet leszűkített 2015-ben azzal, hogy
kizárólagosan televíziós partnereinek szolgáltat emeltdíjas technikai szolgáltatásokat
(például: szavazások) nem direkt távközlési számhasználati szerződéseken keresztül.
15. Alapdíjas SMS és hangalapú szolgáltatásokat biztosít médiapartnerek és egyéb piaci
szereplők részére: alapdíjas hívószámokat és technikai szolgáltatásokat biztosít részükre
(például: SMS üzenetek rádiók részére, promóciós kód beküldés kereskedelmi
kampányokhoz, televíziós kvízjátékok).
16. Televíziós társaságokkal (például M-RTL) megkötött megállapodások alapján kereskedelmi
alapú együttműködésekben vesz részt, televíziós vásárlási műsorablakkal kapcsolatos
szerződéseket köt, kvízjátékok és nyereményjátékok lebonyolításában vesz részt, teletext
feliratozást készít, szavazási szolgáltatásokban működik közre élő műsorokkal kapcsolatban.
Különböző szolgáltatásokhoz ügyfélszolgálatot biztosít.
II.4. M-RTL
17. Az M-RTL a Németországban bejegyzett Bertelsmann SE & Co. KGaA által irányított
vállalkozáscsoport tagja. Az M-RTL fő tevékenysége televízió műsor összeállítása,
szolgáltatása és reklámidejének értékesítése. Az M-RTL vásárlási műsorablakot is értékesít,
a jelen eljárásban vizsgált szolgáltatások ennek keretében jelentek meg az RTL Klub
csatornán.
III.
Az érintett szolgáltatások, a vizsgált kereskedelmi kommunikációk
III.1. A szolgáltatások általános bemutatása
18. A jelen versenyfelügyeleti eljárásban közvetlenül érintett szolgáltatás a 2019. évben vetített
Asztro Show, valamint a 2020. évben vetített Asztro Klub elnevezésű televíziós jósműsor
szolgáltatás és az azokban népszerűsített nyerési lehetőség.
19. Az Asztro Show és az Asztro Klub olyan jósműsorok, melyek televíziós vásárlási
műsorablak keretében élőben kerültek sugárzásra az RTL Klub csatornán meghatározott
idősávban és legfeljebb 60 perces műsoridejük alatt a fogyasztóknak lehetőségük volt
betelefonálni az élő műsorban szereplő „jósnak”. Amennyiben a betelefonálót a műsorba
kapcsolták, akkor lehetősége volt élőben kérdéseket feltenni a stúdióban ülő jósnak, illetve
megválaszolni a műsorban bemutatott „feladványt”, szójáték megoldását, stb., ami révén a
műsorban népszerűsített ezoterikus szolgáltatásban („hatásban”) lehetett része (nyerési
lehetőség), így például lottómágia, az univerzumi kapu nyitott állapota, stb.
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20. Emellett a műsorok ideje alatt feltüntetésre kerültek azok a telefonszámok is, amiket a
fogyasztók éjjel-nappal hívhattak és így lehetőségük volt más jósokkal a műsoridőn kívül is
kapcsolatba lépni.
21. Szintén éjjel-nappal a fogyasztóknak arra is lehetőségük volt, hogy a műsorokban megadott
telefonszámokon keresztül SMS-ben lépjenek kapcsolatba az épp elérhető jósokkal.
22. A fogyasztók a műsorokban elérhető szolgáltatásokat emelt díjas telefonhívásokkal, illetve
emelt díjas SMS-ek küldésével vehették igénybe.
23. A fentiek alapján mindkét műsor magán viselte a tematikus betelefonálós, vagy a néző
bevonását célzó (Call TV/Participation TV) műfajba tartozó tévés tartalmak legfőbb
jellemzőit: élő televíziós produkció, emelt díjas telefonhívás, ahol a műsorvezető legfőbb
feladata, hogy a műsor teljes időtartama alatt minél hatékonyabban buzdítsa a közönséget a
telefonálásra és/vagy SMS küldésre. A Call TV műfaji különlegessége, hogy ellentétben más
televíziós produktumokkal esetükben a nézettség másodlagos. Sikerük kulcsa az emelt díjas
telefonszámokra beérkezett hívások mennyisége, hiszen ezekből származik a jövedelmük.
III.2. Az Asztro Show szolgáltatás bemutatása
24. Az NTH AG 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig népszerűsítette a vizsgálattal
közvetlenül érintett, általa nyújtott ezoterikus (jós)szolgáltatást, mint egyfajta nyereményt,
illetve a lehetőséget annak elnyerésére az Asztro Show elnevezésű televíziós jósműsorban.
A műsor az RTL Klub televíziós csatornán volt elérhető a fogyasztók számára.
25. A műsorban valamilyen előny, nyeremény, vagy annak lehetősége is megjelenik, az ezzel
kapcsolatos szövegfordulatokra példák: „nyeremény”, „főnyeremény”, „lottóenergia”,
„legnagyobb főnyeremény mágia”, „Nem akármilyen energiával dolgozom, egyedülálló,
finom rezgésekre hangolva, nyeremény frekvenciájára emelt energia. Nem apró energia,
spirálisan beépül az életébe, az auráját a nyeremény frekvenciájára hangolja”, „igazi, nagy
főnyeremény bevonzó szertartás”, „hogyha Ön elvesztette a hitét. Az Önmagába és a
nyereményébe vetett hitét, akkor nem kell tárcsáznia, mert akkor biztos, hogy nem sikerül.
De ha ad még egy sanszot magának, hogy majd most sikerül, akkor tudom, hogy sikerülni
fog”, „tapasztalja meg, mennyire könnyű-e vagy nehéz a főnyeremény mennyiségével
gazdálkodni és rendelkezni”, „főnyeremény gyertya”, „főnyeremény lapkombináció” „itt a
nyeremények ideje, arassa le a babérjait, vegye el az élettől, ami jár”.
26. Az Asztro Show műsorok [Üzleti titok] kerültek élőben felvételre és ezzel párhuzamosan a
felvételt élőben sugározták Magyarországon. Az NTH AG közreműködője a [Üzleti titok].
A két vállalkozás megállapodása szerint az [Üzleti titok] a műsort, a [Üzleti titok] pedig a
műsor RTL Klub csatornán történő megjelenését biztosítja,6 az NTH AG közvetlenül nem is
állt szerződéses kapcsolatban az M-RTL-lel.
27. Az NTH AG a 2020. október 31-én kelt nyilatkozatában jelezte,7 hogy az Asztro Show
műsort [Üzleti titok].
28. Ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján
- az [Üzleti titok] [Üzleti titok]8 [Üzleti titok],
- a www.asztro-show.hu honlapon elérhető általános szerződési feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF)9 szerint az NTH AG nyújtotta a szolgáltatást,
- a műsor adásainak végén az NTH AG van feltüntetve gyártóként,
6

VJ/39-9/2019. 4. pont.
VJ/39-107/2019. 6. pont.
8
VJ/39-17/2019. 1. számú melléklet II.1. pont.
9
VJ/39-121/2019.
7
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- a műsor kapcsán a teljes gyártói és technikai lebonyolítást az NTH AG végzi.10
29. Az Asztro Show műsorhoz 2019. január 1-jétől kezdődően az NTH AG nyilatkozata szerint
[Üzleti titok]11
30. A műsorok gyártási költsége12 adásonként: [Üzleti titok]13
31. Az NTH AG-nak nem állnak rendelkezésére az Asztro Show felvételei. Tekintettel arra,
hogy a műsor gyakorlatilag minden hétköznap adásba került, olyan mennyiségű adat
keletkezett, hogy nem volt kapacitása a tárolásra. Álláspontja szerint a vállalkozásnak nem
kötelezettsége, hogy a felvételeket tárolja.14
A szolgáltatás tartalma
32. Az NTH AG az Asztro Show műsorhoz kapcsolódóan több szolgáltatást is nyújtott. A
www.asztro-show.hu weboldalon megtalálható ÁSZF15 pontosan meghatározta az alábbi
háromféle szolgáltatás tartalmát:
a) Élő, televíziós jóslás, a stúdióban tartózkodó jóssal vagy jósokkal
A hívókat a hívás időpontja alapján sorrendbe rendezik, majd bekapcsolják őket a stúdióba,
hogy a jósnak feltehessék kérdéseiket. A felhasználót ezelőtt értesítik arról, hogy hány hívó
fél várakozik a vonalban. Betelefonáláskor a szolgáltatás garantált: a hívó fél kapcsolatba
léphet a tanácsadóval az „Asztro Centerben”, illetve a stúdióban tartózkodó jóssal.
b) Telefonos jóslás (beszélgetés a tanácsadóval az Asztro Centerben)
Ebben az esetben azokkal a jósokkal lehet beszélgetni, akik fel vannak tüntetve a képernyőn,
és akikkel lehetőség van beszélni az élő adás idején kívül is, a hét minden napján 0-24 óráig.
c) Jóslás SMS-ben
Ebben az esetben emelt díjas SMS-t kell küldeni a megadott telefonszámra, amelyet
követően a felhasználó értesítést kap az SMS beérkezéséről, illetve a válasz elkészítéséről.
A felhasználónak egy OK szó elküldésével jóvá kell hagynia a válasz érkezését. A feltett
kérdésre SMS-ben kap választ a felhasználó. Az SMS jóslás 0-24 óráig elérhető.
A szolgáltatás elérése, ára
33. Az Asztro Show szolgáltatást a magyar felhasználók 485 Ft/percenkénti díjért (az ár
tartalmazza az ÁFÁ-t) érhették el a TNM-től igénybevett emeltdíjas hívószámokon.16
34. Az NTH AG által benyújott adatok szerint17 az RTL Klub csatornán levetített Asztro show
műsorokban 2019. évben használt emelt díjas telefonszámok teljes forgalma (nem korrigálva
költségekkel, illetve a TNM felé fizetett minimum garanciával) össszesen [Üzleti titok] Ft
volt, ebből a TNM felé fizetett minimumgarancia összeget levonva az NTH AG ténylegesen
[Üzleti titok]18 Ft bevételt realizált. A műsorok vetítése alatt kezdeményezett hívásokból
származó teljes forgalom [Üzleti titok] Ft volt, azaz a teljes forgalom [Üzleti titok]%-a.
Az Asztro Show műsorban megjelent üzenetek
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VJ/39-17/2019. 4. pont.
VJ/39-9/2019. 3. pont.
12
VJ/39-107/2019. 6. pont melléklet.
13
VJ/39-119/2019.
14
VJ/39-9/2019. 2. pont.
15
VJ/39-9/2019. 9. pont és 5. melléklet.
16
VJ/39-63/2019. 2. a) pont.
17
VJ/39-192/2019.
18
A VJ/39-165/2019. illetve VJ/39-185/2019. sz. iratokban euróban közölt összegnek az NTH AG által a
VJ/39/192/2019. iratban korrigált, forintban kifejezett értéke.
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35. A vizsgálat tekintettel arra, hogy naponta sugárzásra kerülő műsorról van szó a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóságtól (a továbbiakban: NMHH) havi 4-5 Asztro Show műsor
megküldését kérte.19 Ezt követően a rendelkezésre álló Asztro Show műsorokból a 2019.
január 7-ei és a 2019. október 2-ai műsorokat szúrópróbaszerűen választották ki. A műsorok
tartalmát teljes egészében a határozat melléklete tartalmazza.
36. Az eljáró versenytanács az alábbiakban példálózóan mutatja be az Asztro Show műsorokban
elhangzott kereskedelmi kommunikáció azon részeit, amelyek a vizsgált tényállás
szempontjából lényegesek, aláhúzással külön kiemelve a releváns üzeneteket.
37. Asztro Show 2019. január 7-i adás:
A képernyő alján a műsor teljes ideje alatt olvasható felirat: „LEGYEN GYORS!
LOTTÓENERGIA – GAZDAGSÁG LISTA”
„Most itt a lottóenergiánál és a nagy lottónyertes listánál, illetve a lottóenergia nyertes
listánál itt a gyorsaság számít. Semmi más, mint a gyorsaság. Úgyhogy most felszólítom a
kollégákat, hogy légy szíves legyetek gyorsabbak, igen, nagyon gyors kapcsolást szeretnék,
azonnali gyors kapcsolást. De ahhoz ugye hívóra is szükség van, úgyhogy legyen gyors.”
„A kollégáim azt állítják, hogy gyors kapcsolás van, folyamatos a kapcsolás. Ha most
tárcsáz, biztos, hogy ide kerül hozzám a stúdióba, élő egyenes adásba. Önt várom. Legyen
gyors. Legyen nagyon gyors.”
„Kérek egy 1 perces órát, és garantálom, hogyha ez az egy perc alatt tárcsáz, akkor ide
kerül hozzám, és hallani fogjuk a hangját, és mindenki hallani fogja a hangját. Most legyen
gyors, mert az óra elindult, és csak akkor tudom garantálni a kapcsolást, ha most 1 percen
belül tárcsáz.”
„És most kell jelentkeznie. Tárcsázás után azonnal mondja, hogy mi van odaírva! És utoljára
szólítom fel azokat, akik Jász-Nagykun-Szolnokról szeretnének beszélni, hogy mindenkinek
a vonalát meg fogják szakítani innentől kezdődően, jó? Tehát amint elhangzik a Jászság, a
Nagykunság, a jász, vagy a kun, vagy a kun király, vagy a nagy, vagy akármilyen felesleges
Kiskunság, Nagykunság, ami nincsen kunság, mindenkinek abban a pillanatban meg lesz
szakítva a vonala. Elhangzik, hogy Kunság, Kiskunság, Nagykunság, jász akármi, meg lesz
szakítva a vonal azonnal. Gyerünk, gyerünk! Már csak 30 másodperc. 0690 633-993. Vége
lesz az adásnak. Lejár az idő. Eltűnök a képernyőről. És mi lesz a mágiával? Mi lesz a
főnyeremény mágiával? Mi lesz 2019. első legnagyobb főnyeremény mágiájával? Mi lesz
vele? 2019. a gyarapodás és a növekedés éve. Úgy nem fog gyarapodni és növekedni, hogy
eldobja önmagától a lehetőséget. Nem dobhatja el. Foggal-körömmel küzdenie kell. Hiába
fogja várni a gyarapodást és a növekedést, ha nem tesz érte. Hiába. Nyilatkoztassa ki, hogy
nem fél egy ilyen lehetőségtől. Hogy nem fél a pénz lehetőségétől. Muszáj, hogy
kinyilatkoztassa, hogy nem fél és nem akarja másnak adni.”
38. Asztro Show 2019. október 2-i adás:
„Akkor nehogy elmulasszon jelentkezni, mert ma utoljára vagyok itt. Holnap már nem tud
jelentkezni. Tehát ma kell mindenképpen megtennie. És ma még nyitva áll az univerzumi
kassza. Amíg lekérheti azt az összeget, amire valóságosan szüksége van.”
„Most nyitva még az univerzumi kassza. Miért van nyitva? Mert Önt várja! A mai napig még
haladékot kapott, de csak a mai napig. Utána tudja, eső után köpönyeg.”
„Ez az utolsó figyelmeztetés. Figyelmeztetem önt, akinek küldtem üzenetet. Az univerzumi
kassza, még nyitva áll. Még kiveheti a részét belőle. Amennyi Önnek jár! Utána, utána nincs
tovább. Ilyen módon nem fogok tudni Önnek segíteni, és milyen nagy kár lenne. Tehát ne
engedje ezt, próbáljuk meg, próbáljuk meg, hogy itt lesz velem mondjuk kettő percen belül.
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[11:47 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 2
perctől visszafelé számláló óra.]
Az óra elindult, látja? Most tárcsázzon. Tárcsázzon.”
„Egy perc, már csak egy percünk maradt. A félidőn túl vagyunk.”
„Próbáljuk meg egy rövidebb órával? Igen így legyen. Legyen egy másfél perces óra. Na,
legyen egy másfél perces óra. Mit jelent? Azt hogy Ön itt lesz velem másfél percen belül.
Sikerül Önnek másfél percen belül a leggazdagabbak közé kerülnie, mint lehetőség?
Sikerül?”
„Újabb egy perces óra elindult. Ki lesz a következő? Ki lesz a következő? Az ön neve kerül
fel a főnyeremény gyertyájára? Talán bekerülhet és bekerül a leggazdagabbak közé?
Negyven másodperc. Nosza rajta, előre! Dönteni kell.”
„Most ne ábrándozzon, hanem tegyen saját magáért. Utána majd ráér ábrándozni, hogy
hogy teszi, mint teszi, merre osztja, hogyan szorozza, és mit csinál vele. De első lépésként itt
kell lennie. De vajon itt lesz-e?”
„Az idő rövidül. Na, rövidül. Most már, már csak egy percet, egyetlen percet tudok adni
önnek a tárcsázásra.”
„Siessen.”
„Most jelentkezzen, most. Mikor? Most. Most. Nincs Minta Elemér, meg semmi. Ön van. Ne
tétovázzon. Tényleg ne. Ha most nem lép, megbánja. Az univerzumi kassza hamarosan
bezárul. Nem én zárom be, bezárul. Egyszerűen bezárul.”
„Egyetlen percig tudom még ezt tartani, és kész. Az óra elindult. Siessen, siessen, siessen,
mert bezárul az univerzumi kassza. Bezárul.”
III.3. Az Asztro Klub szolgáltatás bemutatása
39. A Cetaco 2020. január 20-ától kezdődően a vizsgálattal érintett kereskedelmi gyakorlatot,
azaz az általa nyújtott (jós)szolgáltatást, mint egyfajta előnyt, illetve a lehetőséget annak
elnyerésére az Asztro Klub elnevezésű televíziós jósműsorban, mint kommunikációs
eszközön népszerűsítette. A műsorokban kifejezetten nyereményre nem utaltak, de
valamilyen előny, szerencse, illetve annak lehetősége megjelent, az ezzel kapcsolatos
szövegfordulatokra példák: „pénzszerencse energia”, „tízmilliószoros nap”, „tízmilliószoros
energia”.
40. A műsor az RTL Klub televíziós csatornán volt elérhető a fogyasztók számára20 2020.
végéig.21
41. Az Asztro Klub című műsort a Cetaco gyártja és televíziós vásárlási műsorablak keretében
kerül sugárzásra az RTL Klub csatornán.
42. A műsor gyártási költsége22 adásonként [Üzleti titok].23
A szolgáltatás tartalma
43. Az Asztro Klub műsorban asztrológiai tanácsadással és jóslással foglalkozó szolgáltatást
nyújtanak, amelyet a Cetaco üzemeltet. 24 Az ügyfelek a www.asztroklub.hu weboldalon

VJ/39-30/2019. 1. pont, VJ/39-41/2019. 4. pont, VJ/39-43/2019. 3. pont és VJ/39-44/2019. 4. pont
VJ/39-143/2019.
22
VJ/39-96/2019. 1. pont melléklet
23
VJ/39-105/2019. 6. pont
24
VJ/39-30/2019. 4. pont
20
21
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tekinthetik meg az Asztro Klub jósait és az egyéb elérhető szolgáltatásait, napi, heti vagy
személyre szabott horoszkópokat, asztrológiával kapcsolatos cikkeket, tanácsadásokat.25
44. A Cetaco a www.asztroklub.hu oldalon26 elérhető Általános Szerződési Feltételeket
(továbbiakban: ÁSZF) is csatolta nyilatkozatához.27 Az ÁSZF szerint:
„a) Élő, televíziós jóslás, a stúdióban levő jóssal vagy jósokkal:
Ebben az esetben – tekintettel a hívások tömeges voltára – a hívókat a Szolgáltató a hívás
időpontja alapján sorrendbe állítja, és eszerint kapcsolja be őket a stúdióba, hogy a jósnak
feltehessék kérdéseiket. A beérkező hívásokat egy automata hanginformációs
ügyfélszolgálati rendszer (IVR - Interactive Voice Response) fogadja. A telefonálót egy
automata központ üdvözli. A Felhasználónak kettő lehetősége van: beszélgetés az Asztro
Központban levő tanácsadóval, vagy pedig bejelentkezés a stúdióba. A Felhasználó értesítve
lesz arról hány hívó fél várakozik a vonalban, előtte. Betelefonáláskor a szolgáltatás
garantált: a hívó fél kapcsolatba léphet a tanácsadóval az Asztro Központban, illetve a
stúdióban levő jóssal. A betelefonálás nem garantálja a műsorba való közvetlen kapcsolást.
A kapcsolásra várakozó hívások is kiszámlázásra kerülnek.
b) Telefonos jóslás, vagyis beszélgetés a tanácsadóval az Asztro Központban:
Ebben az esetben azokkal a jósokkal lehet beszélgetni, akik fel vannak tüntetve a képernyőn,
és akikkel lehetőség van beszélni az élő adás idején kívül is, a hét minden napján 0-24 óráig.
A hívás nem garantálja a kiválasztott jóshoz való kapcsolást. Azok a hívások, amelyek a
jóshoz való kapcsolásra várakoznak is kiszámlázásra kerülnek.
c) Jóslás SMS-ben:
Ebben az esetben emelt díjas SMS-t kell küldeni a 06 91 33 40 20-as (330 Ft/sms)
telefonszámra a következő módon: Az üzenetbe írja be az TANACS kulcsszót, majd a nevét,
életkorát és a kérdését. (pl.: TANACS Ilona 87.08.06.Házassággal fog végződni a
kapcsolatom?) Ezután, a Felhasználó értesítést kap az SMS beérkezéséről, illetve a válasz
elkészítéséről. A feltett kérdésre SMS-ben kap választ a Felhasználó. A SZOLGÁLTATÁS
ALKALMAS ÜZENETVÁLTÁSRA IS A JÓSOKKAL. MINDEN ELKÜLDÖTT
VÁLASZ SMS 330 FT-BA KERÜL. Az SMS jóslás 0-24 óráig elérhető.”
45. Az Asztro Klub műsor általános scriptje szerint az élőadás ideje alatt a következő
információk jelentek meg a képernyőn: 28
- Aktuális műsorvezető neve és a téma.
- Telefonszám és percdíj - 0690633993 - 485Ft/perc
- Ügyfélszolgálat telefonszáma és email címe (0615507315, info@asztroklub.hu
- Weboldaluk a www.asztroklub.hu oldal, melyhez kapcsolódik egy folyamatos
tájékoztató, miszerint az adatkezelési szabályzatukat, és a felhasználási
feltételeket a weboldalon és az RTL Klub teletext oldalán találhatják a nézők.
46. Ezt kísérte egy rövid tájékoztató a Cetaco szolgáltatásáról, miszerint a műsorban és az Asztro
Központban mágiák, különböző ezoterikus szolgáltatások és jóslás kérhető, és a
beszélgetéseket rögzítik minőségbiztosítás céljából. Ezt ismét tájékoztató követte az
ügyfélszolgálat telefonos és e-mailes elérhetőségéről.
A szolgáltatás elérése, ára

25

VJ/39-30/2019. 4. pont
http://asztroklub.hu/wp-content/uploads/2020/05/Asztros_Klub_%C3%81SZF_2020_05_21.pdf (letöltés:
2020.07.14.)
27
VJ/39-30/2019. 3. melléklet
28
VJ/39-30/2019. 5. pont
26
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47. A hívások fogadása, kapcsolása, kezelése egy saját fejlesztésű IVR rendszeren keresztül
történik, amely egy CRM rendszerrel van összekötve. Az adatok felhasználását a Cetaco a
hatályos személyiségi jogi, médiajogi és az adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon (a
felhasználók hozzájárulásával megegyező terjedelemben) kezeli és tárolja. A hívó felhívja
az adott emelt díjas telefonszámot, ahol a beköszönő és részletes tájékoztató üzenet
meghallgatása után ki tudja választani a kívánt szolgáltatást.29
48. A Cetaco e szolgáltatásában emelt díjas SMS-ben személyre szabható jóslás és tanácsadás
is kérhető. A szolgáltatás televízió műsor adásától függetlenül, 0-24 órában, bármely
időpontban elérhető.30 A szolgáltatás csak magyarországi előfizetők számára volt elérhető.31
49. A szolgáltatás az RTL Klub csatornán futó, közel egy órás élő műsorban is elérhető volt,
amely minden hétköznap reggel 9 órától körülbelül egy órán át volt látható. Ebben az
idősávban az ügyfélnek lehetősége volt az élő adást vezető jóssal közvetlenül beszélni, vagy
a moderátorok segítségével, a rendszerben éppen elérhető jósok valamelyikével
konzultálni.32 A jósok elérhetőségéről a moderátorok is tájékoztatást nyújtottak.33
Az Asztro Klub műsor tartalma
50. A vizsgálat tekintettel arra, hogy 2020-ban naponta sugárzásra kerül műsorról volt szó az
NMHH-tól havi 4-5 Asztro Klub műsor megküldését kérte.34 Ezt követően a rendelkezésre
álló Asztro Klub műsorokból a vizsgálat a 2020. február 13-ai és a 2020. július 21-ei
műsorokat szúrópróbaszerűen választotta ki. A műsorok tartalmát teljes egészében a
határozat melléklete tartalmazza.
51. Az eljáró versenytanács az alábbiakban példálózóan mutatja be az Asztro Klub műsorok
azon részeit, amelyek a tényállás szempontjából lényegesek, aláhúzással külön kiemelve a
releváns üzeneteket.
52. Asztro Klub 2020. február 13-i adás:
„Ezt itt, most, élő adásban megkaphatja nálam, de ahhoz, hogy itt legyen, tárcsáznia kell a
telefonszámot és kettes gombot kell megnyomni.”
„Szeretném, hogy ha minél többen lennénk itt, mindazok, akik itt voltak a kollégáknál, azért,
hogy hatásos legyen ez a mai mágia. Szeretném, ha minél többen részesülnének a tisztító és
védelmező energiákból. Szeretném, hogy ha most tárcsázná a telefonszámot. 0690633993 és
Ön is csatlakozna a kollégáimhoz és hozzám és itt lenne ebben a védelmi körben, mert amikor
tárcsáz és megnyomja a kettes gombot, vagy az egyes gombot, akkor részesül ezekben a
pozitív energiákban. Most tárcsázzon és csatlakozzon ehhez az energiához. Szeretném, ha
most tárcsázná a 0690633993-as telefonszámot. Most, a mai napon tud csatlakozni ezekhez
a tisztító és védelmi energiákhoz és közben várom Önt, aki az utolsó vörös rózsának
tulajdonosa lesz és mindvégig, amíg meg nem érkezik, áramlik a tisztító és védelmi energia,
a pozitív energia, a szeretet energiája, azért, mert a mai világban csak a szeretet energiája
az, ami meg tud minket védeni a balszerencsétől és a rossztól. Most még csatlakozhat.”
„És most, legyen Ön a következő, mert nyitva van a stúdió, az élő adás vonala is és le tudjuk
ellenőrizni azt, hogy Ön tudja-e ezt a pozitív üzenetet, és ha tudja, akkor a legnagyobb tisztító
energia, védelmi energia és szeretet energia fog Ön felé is áramolni. 0690633993 akár kettes
gombot is nyomhat, akkor ide kerül élő, egyenes adásba, amennyiben az egyes gombot
nyomja, kollégámhoz kerülhet és nála is megkaphatja ezt a szertartást.”
29

VJ/39-44/2019. 7. pont
VJ/39-44/2019. 7. pont
31
VJ/39-44/2019. 7. pont
32
VJ/39-30/2019. 4. pont és VJ/39-44/2019. 7. pont
33
VJ/39-44/2019. 7. pont
34
VJ/39-53/2019.
30

10
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

„Más telefonszámot ne hívjon, én csak ezekkel a kollégákkal vagyok hajlandó dolgozni és
csak ezen a vonalon.”
„Ha tudja az üzenetet, akkor most tárcsázzon!”
53. Asztro Klub 2020. július 21-i adás
„Akinek ez a szerencsés papírpénze megvan, és aki jelentkezik nálunk, itt van mellettem a
kedves kollega, máris felveszi az adatot és azonnali ötvenezres, azonnali pénzszerencseenergia az, amit még a mai nap folyamán küldünk Önnek.”
„Nézze meg gyorsan őket!”
„Kettő percet adok, hogy átnézze a papírpénzeket, és ha ott van Önnél, akkor jelentkezzen.
Ha megvan, 0690633993 és egy nagyon fontos információ, fontos feladatunk van a
tízmilliószoros nap előtt, ugye ami pénteken lesz.”
„Én adok, adjunk egy két perc gondolkodási időt, igen az lesz, a leghelyesebb nézek ki a
kollegára, egy kettő perc gondolkodási időt tegyünk ki.”
„0690633993 és egy perc alatt vagyunk, nézze meg még egyszer!”
„Nézze meg, elérhetőek vagyunk, bármelyik pillanatban itt lehet velünk. Az ország bármelyik
területéről telefonálhat.”
„Nézze meg a papírpénzeit. És az óra elindult, és ez egy utolsó lehetőség, hogy megnézze és
telefonáljon szerencsés papírpénzével a kezében, hogy jelentkezzen nálunk.”
„Most ne azon gondolkodjon, hogy az érte járó szerencsével, amit kapna érte mit kezdene,
tudom, hogy jól jönne, most egyenlőre a közmondáson gondolkodjon, hogy mi lehet ez.
Pluszban, ha ott van Önnél a nyertes papírpénz, máris telefonáljon!”
„Lejár a gondolkodási idő 4-3-2-1 és kedves TV nézőim, Magyarország, magyar emberek,
az, aki tudja, ettől a perctől kezdődően nyissuk meg a fiatal technikus kollegámnak az összes
vonalat. Bólint egy nagyot és mostantól kezdve lehet telefonálni, annak, aki tudja a
közmondásunkat.”
„Egy percet adok, hogy Ön telefonáljon, egy perc, és ha jó, akkor velünk a szerencséjét
viheti.”
„természetesen nagyon gyorsan haladnak a perceik és nagyon-nagyon sokan jelezték nekem
a tegnapi nap folyamán, hogy szeretnének csatlakozni a tízmilliószoros napi különleges
energiához, energiaküldéshez”
„jöjjenek közelebb, akik szeretnének, mert gyorsan haladunk a műsoridővel”
„És 3-2-1 nézem az energiát, jó és az energia szintet, aki szeretne pénteken a csodatétel
mágiára részese lenni, az kérem, hogy egy pillanatra hívjon vissza, most! És küldöm az
energiát akkor. Tehát egy pillanatra most telefonáljon mindenki vissza, ha pénteken a
csodatétel szertartáshoz szeretne részt venni, akkor egy pillanatra hívjon minket vissza most!
Csatlakozzon az energiához, a pénteki csodatétel mágiához. Most egy pillanatra hívjon
minket vissza, mert a telefonvonalat én most fölmágiáztam a pénteki napi szertartásra. Érzi
az energiát? Pénteki nap a csodatétel napja, tízmilliószoros nap. Egy pillanatra most hívjon
vissza minket. Az összes vonal nyitva legyen. Most telefonáljon vissza egy pillanatra csak!
És természetesen a műsorunk sajnos elég gyorsan fogy”
III.4. A vizsgált kereskedelmi gyakorlatok közös jellemzői
54. Az eljáró versenytanács a vizsgálattal érintett kereskedelmi kommunikációkat az Asztro
Show és az Asztro Klub televíziós jósműsorok vonatkozásában az indukció módszerével
vizsgálta,35 tekintettel arra, hogy huzamosabb időn keresztül folytatott – napi
rendszerességgel ugyanazon televíziós csatornán megjelent – gyakorlatról van szó.
35
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55. Megállapítható, hogy az Asztro Show és az Asztro Klub műsorok felépítése, szerkezete
hasonló, csak a jósok személye eltérő.
56. A két műsorral kapcsolatos ÁSZF-ek is hasonló szerkezetű. A két műsor sugárzásának
idősávja is megegyezett.
57. A műsorokban a kép folyamatos mozgásban volt. A képernyőn megjelenő futó sáv, a
különböző mezőkbe injektált fényképek sokasága és a szöveges információk gyors mozgása,
valamint a gyakran felbukkanó visszaszámláló óra is jellemzője volt a műsoroknak, amely
képi sokféleség hangeffektekkel is kiegészült.
58. A sugárzott műsorokban a műsorok ideje alatt a fentiek mellett a képernyőn jól látható
módon – jellemzően több alkalommal is – megjelent egy visszaszámláló óra, leggyakrabban
egy, másfél, vagy kétperces időtartammal.
59. Az Asztro Show és az Asztro Klub műsorok közös jellemzője, hogy mindkettő a TNM
közreműködésével jelent meg az M-RTL vásárlási műsorablakában, a TNM és az M-RTL
közti szerződés szerint ehhez a TNM alvállalkozóként vonta be 2019-ben az Asztro Show
vonatkozásában az NTH AG-t, 2020-ban az Asztro Klub vonatkozásában a Cetaco-t. Az
NTH AG-nak – nyilatkozata szerint – nincs kapcsolata az Asztro Klub című műsorral.36 A
Cetaco szintén úgy nyilatkozott, hogy az Asztro Klub műsor semmilyen kapcsolatban nem
áll az Asztro Show műsorral, és a Cetaco sem üzleti kapcsolatban, sem más jogviszonyban
nem áll és nem állt az NTH AG-vel.37Az eljárás alá vontak közötti szerződéses kapcsolatok
releváns elemeit a következő alpont mutatja be.
III.5. Az érintett szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések
III.5.1. A TNM és az M-RTL között fennálló kapcsolat
60. [Üzleti titok]38 [Üzleti titok]39
61. [Üzleti titok]40 [Üzleti titok].
62. [Üzleti titok].41 [Üzleti titok].
63. [Üzleti titok] [Üzleti titok]42
64. [Üzleti titok]43 [Üzleti titok].
III.5.2. A TNM és az NTH között fennálló kapcsolat
65. Az Asztro Show műsorral kapcsolatosan a jogokat és kötelezettségeket és az érintett felek
viszonyait két szerződés határozta meg. Egyrészt TNM és az M-RTL közötti fentebb
bemutatott jogviszony, másrérszt az TNM és az NTH AG közötti szerződés.

36

VJ/39-22/2019. 2. pont
VJ/39-30/2019. 3. a)-b) pont
38
VJ/39-17/2019., 2. ponthoz kapcsolódó melléklet: a szerződés eredeti neve: „Cooperation Agreement on
Interactive Television Programme” (magyarul: Interaktív Tévéműsorral Kapcsolatos Együttműködési Szerződés).
39
VJ/39-17/2019. 2. ponthoz kapcsolódó melléklet: „Amendment of Cooperaton Agreement on Interactive
Television Programme” (magyarul: Interaktív Tévéműsorral Kapcsolatos Együttműködési Szerződés
Módosítása), 5. pont
VJ/39-17/2019. 2. ponthoz kapcsolódó melléklet: „Amendment of Cooperaton Agreement on Interactive
Television Programme”.
40
VJ/39-17/2019. 2. ponthoz kapcsolódó melléklet: Interaktív Szerződés, (B) pont
41
VJ/39-17/2019. 2. ponthoz kapcsolódó melléklet: eredeti nevén: „Amendment of Cooperation Agreement on
Interactive Television Programme Dated on 22 nd of July 2010” (magyarul: A 2010. július 22-i interaktív
tévéműsorokkal kapcsolatos együttműködési szerződés módosítása), 1. pont
42
VJ/39-62/2019.
43
VJ/39-144/2019.
37
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66. [Üzleti titok]44
67. [Üzleti titok]45
68. [Üzleti titok]46
69. [Üzleti titok]47
70. [Üzleti titok]48.
71. [Üzleti titok]49
III.5.3. A TNM és a Cetaco között fennálló kapcsolat
72. Az Asztro Klub műsorral kapcsolatosan a jogokat és kötelezettségeket és az érintett felek
viszonyait szintén két szerződés határozta meg. Egyrészt a TNM és az M-RTL közötti
fentebb bemutatott jogviszony, másrészt a TNM és a Cetaco közötti szerződés. A Cetaco
bevétele az Asztro Klubból [Üzleti titok], a TNM adásonként [Üzleti titok]50 bevételt kapott
és az [Üzleti titok], a teljes 2020-ra vonatkozó éves bevétel adatok még nem állnak
rendelkezésre.
73. A Cetaco és a TNM is csatolta a két vállalkozás között fennálló Együttműködési
megállapodást és Szolgáltatási szerződést.51Ezek alapján:
- [Üzleti titok].

IV.
Az eljárás alá vontak álláspontja
IV.1. Az NTH AG álláspontja
IV.1. 1. Az NTH AG eljárás vizsgálati szakaszában tett észrevételei52
74. Az NTH AG álláspontja szerint a háromféle – élő, televíziós jóslás, telefonos jóslás, jóslás
SMS-ben – szolgáltatására vonatkozóan előadott adatokból jól látható, hogy a szolgáltatások
közül kettő esetében is 0-24 órás elérhetőséget biztosít a felhasználók részére.
75. Az élő Asztro Show esetében a műsor terjedelmének korlátozottsága miatt a vállalkozás
szerint a műsorban szereplő jósokkal kizárólag a műsor ideje alatt lehet beszélni, és így az
élő műsorban szerepelni. Ugyanakkor az Asztro Center telefonos elérhetősége 0-24 órás,
ugyanúgy, mint az SMS szolgáltatásé.
76. Az NTH AG szerint amennyiben az Asztro Show műsorban olyan állítás hangzott el, amely
azt sugallja, hogy a műsorban népszerűsített szolgáltatás csak korlátozott ideig áll
rendelkezésre, az csupán az élő-showban való szereplésre vonatkozott.
77. Álláspontja szerint nem is fűződhet gazdasági érdeke ahhoz, hogy azt kommunikálja a
VJ/39-9/2019. 3. melléklet és VJ/39-17/2019. melléklet az 1. ponthoz. Eredeti neve: „Cooperation Agreement
on Interactive Television Programme”.
45
VJ/39-9/2019. 4. melléklet. Eredeti neve: „Assignment Agreement”.
46
VJ/39-17/2019. 1. ponthoz tartozó melléklet: „Cancellation Letter for ASZTRO SHOWs (RTL and TV2
televisions).
47
VJ/39-114/2019.
48
VJ/39-17/2019.
49
VJ/39-9/2019. 3. melléklet és VJ/39-17/2019. 1. pont melléklete: Asztro Show Együttműködési Szerződés, II.1.
pont.
50
VJ/39-88/2019. 4. pont, VJ/39-105/2019. 7. pont
51
VJ/39-30/2019.1-2. mellékletek és VJ/39-41/2019. 1. és 2. melléklet
52
VJ/39-9/2019. és VJ/39-22/2019.
44
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fogyasztók felé, hogy a szolgáltatása csak és kizárólag rövid ideig áll rendelkezésre, hiszen
0-24 órás Asztro Centert tart fent arra az esetre, ha a fogyasztók a „telefonos jóslás”
(beszélgetés a tanácsadóval az Asztro Centerben), vagy a „jóslás SMS-ben” szolgáltatást
választanák.
78. Az NTH AG számára gyakorlatilag irreleváns, hogy az élő showban, vagy a „telefonos
jóslás” (beszélgetés) keretében veszik igénybe a szolgáltatást a fogyasztók, hiszen a
szolgáltatási díjak megegyeznek mindkét esetben.
79. A fentiek alapján az NTH AG szerint nem valósította meg az ügyindító végzésben megjelölt
jogszabálysértést, ugyanis a fogyasztók tisztában voltak azzal, hogy az élő showban való
szereplés korlátozott ideig áll rendelkezésre, míg a további szolgáltatásokhoz 0-24 órában
hozzáférhetnek.
80. Az NTH AG az eljárás kiterjesztését és a Cetaco, a TNM és az M-RTL ügyfélként történő
bevonását követően megfogalmazott álláspontja szerint az NTH AG-nak már nincs
semmilyen érdekeltsége Magyarországon, 2019. év végén befejezte az Asztro Show
gyártását, és minden egyéb üzleti kapcsolatát is megszüntette az országban. Az Asztro Klub
elnevezésű műsor ugyan nevében és tartalmában hasonló, de az NTH AG-nak nincs köze
hozzá.53
IV.1. 2. Az NTH AG eljárás versenytanácsi szakaszában tett észrevételei
81. Az eljáró versenytanács előzetes álláspontjára tett észrevételeteiben54az NTH AG elismerte
az előzetes álláspont szerinti jogsértést, emellett a jogorvoslatról is önként lemondott, de a
2021. március 25. napján kelt nyilatkozatuk55 szerinti árbevételre vonatkozó adatok
bírságszámítás során történő figyelembevételéhez kötötte a jogosrvoslatról való lemondását.
Később úgy nyilatkozott56, hogy a jogorvoslatról való lemondást nem feltételekhez kívánta
kötni, pusztán szükséges tudnia, hogy milyen összeget tekint a GVH a bírság alapjának. Az
NTH AG álláspontja szerint a TNM felé fizetendő minimum garancia fizetési kötelezettséget
figyelembe kell venni a műsorból származó bevétel meghatározásakor és ennek megfelelően
pedig az NTH AG esetében legfeljebb [Üzleti titok] Ft realizált árbevételt kell figyelembe
venni egy esetleges bírságszámítás esetén.57 Ezért azt nyilatkozta, hogy elsődlegesen nem
kíván (nem tud felelősen) lemondani a jogorvoslati jogáról tekintettel arra, hogy nincs
tisztában azzal, hogy mekkora bevételt vesz figyelembe a GVH az esetleges bírság kiszabása
során, másodlagosan, abban az esetben, ha a GVH elfogadja a bevételre vonatkozó
álláspontját lemond a jogorvoslati jogáról.
82. A bírságszámítás kapcsán kérte enyhítő körülmények figyelembe vételét, így különösen azt,
hogy a jogsértéssel gyakorlatilag már a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően
felhagyott. Álláspontja szerint a televíziós műsort során ugyan tévesen értelmezhették a
fogyasztók, hogy milyen módon vehető igénybe a szolgáltatás a weboldalon megtalálható
ÁSZF-el az eljárás alá vont a fogyasztói döntésre korrekciós lehetőséget hagyva tájékoztatást
nyújtott a helytálló, pontos és félreérthetetlen információkról. Az ÁSZF pontosan
meghatározta az Asztro-show által kínált három felé szolgáltatás tartalmát, valamint a
szolgáltatási díjakról is pontosan tájékozódhattak a fogyasztók.
83. Hangsúlyozta azt is, hogy nem kizárólag azonnali döntéshozatalra késztető információ
hangzott el az eljárás alá vont részéről.
53

VJ/39-51/2019.
VJ/39-170/2019.
55
VJ/39-165/2019.
56
VJ/39-192/2019.
57
Lásd a határozat 34. pontját.
54
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84. Az NTH AG a horvát piacra is készített Asztro show műsorokat, a magyarral megegyező
tartalommal, azonban a horvát műsorral kapcsolatban soha nem érkezett visszajelzés arról,
hogy versenyjogi szabályokat sértene a tartalom. Tekintettel arra, hogy egy, a magyarhoz
hasonló jogrendszerrel rendelkező, európai uniós országban a jogszabályoknak megfelelő
volt a tartalom, az NTH AG arra a következtetésre jutott, hogy Magyarországon sem ütközik
majd versenyjogi szabályokba a tartalom. Ennek megfelelően az NTH AG nem szándékosan
követte el a jogsértést, hanem jóhiszeműen jutott arra a következtetésre, hogy a műsor
tartalma maradéktalanul megfelel a jogszabályoknak. Ezt a következtetését erősítette meg
az a tény, hogy a műsor sugárzásának egy éve alatt egy alkalommal sem érkezett fogyasztói
panasz a tartalommal kapcsolatban.
85. Hangsúlyozta továbbá, hogy az eljárás során mindvégig együttműködő magatartást
tanusított, annak ellenére, hogy külföldi, sőt Európai Unión kivűli illetőségű társaságról van
szó.
86. Az NTH AG a jogsértés beismerésével párhuzamosan kötelezettséget vállalt az önkéntes
jogkövetésre, azaz vállalta, hogy a jövőbeli jogsértések megelőzésére megfelelési programot
dolgoz ki, és ültet a gyakorlatába. Ennek igazolására be is nyújtotta a 2021. áprilisában
kidolgozott és bevezetett megfelelési programját.58
IV.2. A Cetaco álláspontja
IV.2.1. A Cetaco eljárás vizsgálati szakaszában tett észrevételei59
87. A Cetaco a 2019-ben az NTH AG által gyártott műsor vizsgálatával kapcsolatban észrevételt
nem tett, e műsor tekintetében ugyanis semmilyen felelősséggel nem bír, e cégnek nem
jogutódja, a műsorszámok – témájuk sajátosságából fakadó hasonlósága ellenére – nem
azonosak.
88. Álláspontja szerint műfajukat tekintve az Asztro Show és az Asztro Klub műsorok jóslási és
tanácsadási tevekénysége hasonló ugyan, és ezért a témához kapcsolódó sajátosságok
természetesen mind a két műsorban megtalálhatók, de arculatban, tematikában,
témaválasztásban, zenei aláfestésben, a műsorvezetők személyében az Asztro Klub teljesen
eltér az Asztro Show műsortól.
89. A Cetaco az Asztro Klub című műsorát a jelenleg hatályban lévő jogszabályok és szakmai
előírások betartásával készíti. Az Asztro Klub műsor indulását megelőző időszakban, annak
előkészítése során számtalan magyarországi és külföldi spirituális mesterrel beszélt,
egyeztetett, mely tapasztalatok figyelembevételével alakította ki a műsor egyedi, más
hasonló tematikájú műsoroktól eltérő szerkezetét és tartalmát.
90. A műsor nem tartalmaz olyan elemet, amely a nézőt megtévesztheti, nyeremény elnyerésére
vagy annak lehetőségére ösztönözné.
91. A Cetaco célja, hogy a jós- és az asztrológiai témákat, eseményeket ismertető és azok
tematikájára felépített műsorokat gyártson, amelyet egy körültekintő és részletes fogyasztói
tájékoztatás kísér, nem csupán a műsorhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, hanem
valamennyi (bármely időpontban igénybe vehető) szolgáltatás tekintetében.
92. Az Asztro Klub egyszer sem engedélyezte, és a műsorvezetők vagy a rendszerben dolgozó
jósok, tanácsadók nem is dolgoztak fel egy esetben sem olyan témákat az élő adásban vagy
a telefonbeszélgetésekben, amelyek elnevezése vagy témája azt sugallta volna, hogy
nyereményhez, vagy készpénzhez, más előnyhöz juttathatja a fogyasztót, a televíziós
58
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műsorszám tekintetében a nézőt.
93. A műsorban kifejezetten tilalmas, „tabu” témának számítanak az azonnali gyors pénz, gyors
készpénz, milliós nyeremény, meggazdagodás mágia kifejezések, vagy erre utaló vizuális
vagy egyéb elemek annak érdekében, hogy elkerülje a fogyasztók esetleges félreértését és
bármely, nyereményekkel összefüggő feltételezést, azzal együtt, hogy bármely szolgáltatás
igénybevétele mindenkor előzetes tájékoztatáson alapul.
94. A Cetaco több alkalommal kapott megkeresést és ajánlásokat is ezoterikus tanácsadóktól,
hogy a fentiek szerinti elítélendő, tisztességtelen témával szerepelnének a műsorban. Ezeket
a megkereséseket, ajánlatokat határozottan visszautasította. A műsoraiban szereplő
mágusok, jósok is a szerkesztőkkel egyeztetve dolgozhatnak fel ezoterikus témákat, és így
javasolhatnak különböző lehetőségeket, ezoterikus szolgáltatásokat az adásokban.
95. A Cetaco szerint a műsorban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a nézők a lehető legteljesebb
mértékben tájékozottak legyenek a felhasználási feltételekkel és a szolgáltatás leírásával, az
ügyfélszolgálati elérhetőségekkel és az emelt díjas telefonszám tarifájával kapcsolatban. A
műsorvezetők az eddig sugárzott összes műsorban gondosan, szóban felhívták erre a nézők
figyelmét, pontosan elmondták, hol olvashatják a felhasználási feltételeket, a hívás percdíját,
illetve folyamatosan jól láthatóan megtalálhatók ezen információk a televízió képernyőjén
is.
96. A jósokat, mágusokat a Cetaco kötelezi arra, hogy folyamatosan, szóban, részletesen
tájékoztassák a nézőket az adott műsorban, vagy műsorrészben látható lehetőségekről, a
bármikor elérhető jóslásról, vagy egyéb szolgáltatásról.
97. Amennyiben nem az élő adásban történik a kért szolgáltatás nyújtása, úgy arról folyamatos
tájékoztatást kapnak a tanácsadóktól, jósoktól és a velük való kapcsolatfelvételt megelőzően
a moderátoroktól. Ezzel is ki akarja zárni a Cetaco annak a lehetőségét, hogy a felhasználó
azt hihesse a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, illetve annak során, hogy az adott
szolgáltatás (jóslás, tanácsadás) csak korlátozott ideig elérhető és az csak egyszeri
alkalommal vehető igénybe, hiszen a szolgáltatás 0-24 órában elérhető a weboldalon és
telefonon.
98. A Cetaco célja az, hogy jóslást és tanácsadást minőségi módon végezze félrevezetés és
szélhámoskodás nélkül a hatályos törvényekben és jogszabályokban, valamint hatósági
döntésekben előírt kötelezettségek betartásával.
99. A Cetaco hangsúlyozta álláspontjában, hogy nyereményre, nyerés esélyére a műsoraiban
sosem utal, sem kifejezetten, sem közvetetten. Minden esetben törekszik arra, hogy a
műsorokat – a tematikához igazodó – spirituális tartalommal töltse meg.
100. Álláspontja szerint a fogyasztói igénylik azt, hogy naprakészek, változatosak legyenek a
témái és a műsorvezetői, és egyáltalán nem tapasztalta azt, hogy kifogásolnák ezt a fajta
változatosságot. Sőt, kimondottan igénylik, kedvelik és nyomon követik a műsorszám
tematikájához igazított egyedi spirituális lehetőségeket. Többen visszajeleznek arról, hogy
jegyzetet is készítenek különböző témákról.
101. A szolgáltatás jellegéből fakadóan ugyanakkor kénytelen egyes lehetőségekhez bizonyos
tekintetben korlátozott hozzáférést biztosítani. Amennyiben például olyan csillag
együttállásról vagy spirituális eseményről van szó, ami egyedi és ritka, mindig elmondja azt,
hogy milyen időközönként adódik lehetőség újra az adott szolgáltatásra, vagy hasonlóra
mikor lesz újabb lehetőség. Véleménye szerint egy spirituális tanácsadónak az a feladata,
hogy feltárja az ilyen lehetőségeket.
102. Az élő adás ideje nagyon rövid, ugyanakkor az adás hossza és időpontja meghatározott.
Mivel az adások többségében nem csak egy témával foglalkoznak, az élő adás sajátosságánál
fogva bizonyos, előre nem várható esetekben meglátása szerint kénytelen bizonyos
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lehetőségeket korlátozni. Ilyen helyzetben kivétel nélkül tájékoztatja a nézőket, és igény
esetén azonnal alternatív lehetőségeket kínál.
103. Álláspontja szerint az Asztro Klub című műsora esetében a műsorszám tematikáját,
kialakítását a Cetaco kizárólagosan jogosult megállapítani, így az eljárásba bevont további
vállalkozásokkal kapcsolatos vizsgálat az Asztro Klub című műsor tekintetében nem
indokolt.
104. A Cetaco összegző álláspontja szerint az általa nyújtott szolgáltatások mindenben
megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
IV.2. 2. A Cetaco eljárás versenytanácsi szakaszában tett észrevételei60
105. Az előzetes álláspontra tett észrevételeiben a Cetaco kérte a) annak megállapítását, hogy
a Cetaco 2020. évben az RTL Klub televíziós médiaszolgáltatásban sugárzott Asztro Klub
c. műsorában alkalmazott kereskedelmi gyakorlat nem minősül jogsértőnek, b) amennyiben
a jogsértés hiányának megállapítása nem kerül sor, az eljárás Tpvt. 60/A. S (1) b) alapján
történő megszüntetését, kötelezettségvállalás lehetővé tételét, c) amennyiben a jogsértés
hiányának megállapításra vagy az eljárás megszüntetésére nem kerül sor, a bírság
kiszabásának mellőzésével a Tpvt. 78. § (8) bekezdésében foglalt figyelmeztetés
jogkövetkezményének alkalmazását, d) amennyiben bírság kiszabására kerülne sor, a
súlyosító körülmények mellőzését és az enyhítő körülmények és korrekciós tételek
figyelembevételét.
106. A Cetaco álláspontja szerint a versenyfelügyeleti eljárással érintett szolgáltatás, illetve
kereskedelmi gyakorlat meghatározása nem egyértelmű, nem világos, hogy maga a
jósszolgáltatás, annak nyereményként kínálása, vagy a jósszolgáltatás/nyeremény
népszerűsítése a vizsgálattal érintett kereskedelmi gyakorlat. Az érintett áru (szolgáltatás),
valamint kereskedelmi gyakorlat világos és pontos meghatározása nélkül nincs lehetőség az
adott kereskedelmi gyakorlat azonosítására és értékelésére, a jogsértés megállapítására,
illetve az alapján jogkövetkezmény meghatározására.
107. A Cetaco előadta továbbá, hogy az eljárás alá vont műsorgyártó vállalkozások az egyenlő
bánásmód elvét megsértve egyben kerültek értékelésre, az egyedi értékelés elmaradásával.
Az előzetes álláspontban található jogi értékelés megállapításai teljesen egybemossák az
NTH és a Cetaco magatartását annak ellenére, hogy a vizsgálat tárgyát képező műsorok
tartalma között jelentős eltérés tapasztalható (a két műsor közötti eltéréseket egy külön
táblázatban foglalta össze, amit az észrevételeihez csatolt).
108. A Cetaco az eljárás vizsgálati szakaszában több alkalommal is kifejtette, hogy kifejezett
célja volt az RTL Klub-on azonos idősávban korábban sugárzásra kerülő ezoterikus
interaktív televíziós műsor, az Asztro Show műsor- és üzletpolitikájával való szakítás, a
fogyasztóvédelmi és etikai szabályok fokozott érvényesülése. Ennek megfelelően a Cetaco
a műsorvezetőinek és a tanácsadóinak szigorú műsorpolitikai és etikai előírásokat (ún. belső
policy-t) kellett munkájuk során betartaniuk, melyet szintén csatolt észrevételeihez. Ezek
alapján a Cetaco szigorú műsorkészítési elveinek eredménye érzékelhető.
109. A Cetaco szerint bár a két szolgáltatás alapvető jellege, és így a televíziós vásárlási
műsorablakban megjelenő műsorszámok tematikája és formátuma azonos, azonban az NTH
és a Cetaco között nem csak cégjogi, illetve egyéb szerződéses jogi kapcsolat nem volt, de a
műsorszám tartalmát is teljesen önállóan határozta meg Cetaco, teljésen eltérő
műsorpolitikával és szerkesztési elvekkel. A GVH eljárásának nincs, nem lehet köze ahhoz,
hogy az NTH helyett 2020. január 20-ától a Cetaco szolgáltatott az adott műsoridőben
televíziós vásárlás keretében ezoterikus témájú interaktív televízióműsort. A Cetaco
kifejezetten el kívánt határolódni az NTH által korábban folytatott gyakorlattól, mely
60

VJ/39-171/2019., VJ/39-186/2019. sz. iratok, és VJ/39-179/2019. sz jegyzőkönyv a tárgyalásról.
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törekvés eredménye álláspontja szerint a vizsgálat adásokban is megmutatkozik. A
folytonosság tehát kizárólag a műsor tematikájában és formátumában érhető tetten, a
műsorszerkesztési elvekben, a kereskedelmi gyakorlatban nem. Az NTH és a Cetaco
műsorában folytatott kereskedelmi gyakorlatot összehasonlítva jóval több különbség, mint
hasonlóság azonosítható, így az eljárásban a két műsor tekintetében közös jogalap is nehezen
határozható meg, vélhetően ez okozta a később kifejtésre kerülő jogalap problémát is a GVH
eljárásában.
110. A Cetaco álláspontja szerint a hiszékenysége miatt sérülékeny fogyasztói csoport
azonosítása nem került alátámasztásra. A Cetaco ezoterikus szolgáltatásainak fogyasztói
nem hiszékenységük miatt megkárosított sérülékeny fogyasztók, hanem a szolgáltatást jól
ismerő, megfelelően tájékozott és elégedett átlagfogyasztók. A Cetaco ennek
alátámasztására csatolta az AGB Nielsen teljes 2020. évre vonatkozó adatait az Asztro Klub
nézettsége és közönsége tekintetében, emellett az online felület látogatóra vonatkozó
közönségmérési adatokat.
111. A Cetaco álláspontja szerint az Fttv. 7. pontja szerinti értékelés tényállási elemeinek
vizsgálata is hiányos volt.
112. A televíziós vásárlás a „direkt marketing” médiabeli eszközének számít, definíció szerint
közvetlen ajánlatot tartalmazó azonnali vásárlásra, kapcsolatfelvételre szólít fel, és a
reklámidő számítását illetően a reklámmal esik egy kategóriába. A televíziós vásárlási
műsorablak a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. §. 66. pontjának értelmező rendelkezése
szerint olyan televíziós vásárlás, amelynek megszakítás nélküli időtartama legalább tizenöt
perc. A televíziós vásárlás az a reklám, amely ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében
árunak, szolgáltatásnak, jogoknak és kötelezettségeknek — a forgalmazóval vagy
szolgáltatóval való kapcsolatteremtés útján történő — értékesítésére vagy más módon
történő igénybevételére tartalmaz közvetlen ajánlatot, ideértve a médiaszolgáltatásban
közzétett, gazdasági vállalkozásként működő telefonos játékokat is. (Mttv. 203.§ 65.)
113. Az Asztro Klub c. műsornak televíziós vásárlás keretében történő közzététele, és ennek
megfelelően reklámként minősülése miatt alapvető funkciója, hogy szolgáltatás
igénybevételére szólítson fel, a vonatkozó jogszabályok, különösen a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátáiról szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Grtv.), valamint az Mttv., Fttv., illetve a Tpvt. rendelkezéseinek a
keretei között. A műsor gyártója (a Grtv. szerinti reklámozó) a Cetaco, a TNM-től az
Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint ebből a célból vásárolja az abban
meghatározott 57 perc időtartamú műsoridőt (reklámidőt), amely a médiaszolgáltatónak is
korlátozottan áll rendelkezésére televíziós vásárlási műsorablak közzététele céljából.
114. Az Fttv. 4. § (3) bekezdése szerint nem tekinthető a magatartás torzítására alkalmasnak
a reklámban túlzó vagy nem szó szerint értendő kijelentések bevett, a reklám természetéből
adódó mértéket meg nem haladó alkalmazása. Álláspontja szerint egy reklámnak minősülő
betelefonálós műsorban a műsoridőben történő betelefonálásra, a telefonos játékban történő
részvételre bevett szófordulatokkal történő, az Mttv. definíciójának is megfelelő buzdítás e
körben mentesül a fogyasztókat megtévesztő magatartás megállapíthatósága alól. A „Most
tárcsázzon.”, a „Most, a mai napon tud csatlakozni.”, a „Szeretném, hogy ha most tárcsázná
a telefonszámot.”, „És most, legyen Ön a következő.”, „Egy pillanatra hívjon vissza most!”
olyan szófordulatok, amelyek nélkül még egy televíziós vásárlási műsorablaknak nem
minősülő interaktivitásra épülő műsor megvalósítása is lehetetlen.
115. Az eljáró versenytanács a célzat tekintetében azonban ugyancsak nem folytatott le
részletes bizonyítási eljárást. A kifogásolt műsorszámokat gyártó vállalkozások tekintetében
e tényállási elem megvalósulását is egyben vizsgálta, ugyanakkor a visszaszámlálás a Cetaco
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gyakorlatában nem a szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló időről, hanem a
gondolkodási időről való tájékoztatást szolgálta. Ez alatt kifejezetten nem lehetett telefonálni
a műsorba, vagyis nem lehetett az élő műsoros jósszolgáltatást igénybe venni, vagy a
játékban részt venni, így az a fogyasztó tájékozott döntéstől való megfosztásaként nem
értelmezhető. Ily módon nem félrevezető akár az sem, ha a műsorvezető extra gondolkodási
időt ad, hiszen az épp a szolgáltatás igénybevételéről való tájékozott döntésre ad még több
lehetőséget a fogyasztóknak. A szolgáltatás igénybevételéről való tájékozott döntés célját
szolgálja, hogy a műsorvezető a műsorszám elején az általános szerződési feltételek
weboldalon történő elérhetőségéről szóban is tájékoztatja a nézőket, amely elérhetőséget
aztán több alkalommal szöveges formában is megjeleníti a képernyőn. A műsorban pedig
többször is elhangzik a Cetaco másik két, élő műsoron kívüli, 24 órában rendelkezésre álló
szolgáltatására történő figyelemfelhívás.
116. Ezen kívül az emelt díjas telefonhívás elején a betelefonáló bevezető, ingyenes
tájékoztatást hallhat 19 másodpercben, melynek során minden alkalommal a következő
szöveg hangzik el, a percdíj tekintetében a szám díjazásának megfelelő összeggel: „A hívás
díja ... forint percenként, az ár tartalmazza az áfát. Adatvédelmi szabályzatunkat, és a
felhasználási feltételeket megtalálja a weboldalunkon. A hívásokat rögzítjük,
minőségbiztosítás céljából.” Ezt a bevezető szöveget („promptot”) a következő üdvözlő
üzenet követi, 20 másodperc időtartamban, közvetlenül a menüválasztás előtt: „Köszöntjük
az Asztro Klub vonalán! Ön most megismerheti a jövőjét, ezoterikus tanácsadóink által. Ne
feledje, a jövő most kezdődik! Mentse el ezt a telefonszámot, hiszen, mi a nap 24 órájában
állunk az Ön rendelkezésére.”
117. Az élő műsorban elhangzott tájékoztatást követően tehát a betelefonálás alkalmával még
két lépcsőben tájékoztatja a fogyasztót a Cetaco: először ingyenesen a szolgáltatás
igénybevételének feltételeiről, másodszor (már emelt díj ellenében) a szolgáltatás korlátlan
elérhetőségére is felhívja a telefonáló figyelmét. A Cetaco többlépcsős tájékoztatási
gyakorlata álláspontja szerint teljes mértékben cáfolja a szolgáltatás azonnal igénybevételére
irányuló célzatot.
118. Annak kapcsán, hogy a visszaszámlálás alkalmas-e a fogyasztók befolyásolására, arra,
hogy a fogyasztót a műsorba történő telefonálásra késztesse szükségesnek tartja annak
vizsgálatát, hogy melyik műsorban mire szolgál a visszaszámlálás, és e tekintetben a Cetaco
és az NTH gyakorlatának elhatárolását.
119. A Cetaco álláspontja szerint a véges műsoridőben jelentkező élő televízióműsoros
szolgáltatás esetén nincs szó azonnali döntéshozatalra késztetésről, különösen a fent
bemutatott több lépcsős tájékoztató gyakorlatra tekintettel nem.
120. Az állítás valótlansága kapcsán a Cetaco kifejtette, hogy a televíziós vásárlási
műsorablakban nyújtott élő szolgáltatás az Mttv.-ből következően, illetve a műsorszám
műsorideje miatt sem vehető igénybe korlátlanul, az élő műsoros szolgáltatásnak a
műsoridő, illetve a műsor szerkesztői döntés alapján létrehozott tematikus egységei objektív
korlátáit jelentik, melynek alapján a műsorvezető tájékoztatása tényszerű volt arról, hogy az
adott műsorszámra, illetve annak témakörök szerinti alegységére tekintettel a szolgáltatás
nem áll korlátlanul rendelkezésre.
121. A televíziós vásárlási műsorablakban nyújtott szolgáltatás az Mttv.-ből következően,
illetve a műsorszám műsorideje miatt sem vehető igénybe korlátlanul, annak időbeli
korlátáiról a valóságnak megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a Cetaco. Emellett a
műsoridőn kívüli igénybevételének lehetőségére több alkalommal felhívta a figyelmet a
műsorvezető, ami érdeke is a Cetaco-nak, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás 24 órában
rendelkezésre áll, és annak csupán felvezetője volt a televíziós élő műsor.
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122. Az élő műsorban elhangzó, az adott elő műsorban nyújtott ezoterikus szolgáltatás
korlátozottságára vonatkozó állítások valóságának vizsgálatakor a szolgáltatás nem
értelmezhető kiterjesztően, az élő műsoron kívüli szolgáltatások rendelkezésre állása
önmagában nem teszi valótlanná az élő műsoros szolgáltatás műsoridőből fakadó, objektív
korlátáira vonatkozó állításokat.
123. Az előzetes álláspontban az NTH-hoz köthetően bemutatott szövegfordulatok soha
egyetlen egy Cetaco által gyártott műsorban sem hangzottak el. A Cetaco műsorából kiemelt
állítások valóban létező ezoterikus témák, technikák és napok vonatkozásában hangzottak
el. A tízmilliószoros napok a buddhista vallás és kultúrkör szerves részei, tibeti
hagyományok szerint ezeken a Buddhához kapcsolódó ünnepnapokon tízmilliószoros erővel
van jelen az istenség. Ebből az évben 4 ilyen nap van, melyek Buddha születéséhez,
megvilágosodásához stb. kapcsolódnak és a holdnaptárral összefüggésben meghatározott
napokhoz igazodnak. A tízmilliószoros nap a médiában is kiemelt téma, így egy ezoterikus
műsor úgy szolgálja ki a közönségét megfelelően, ha tájékoztat ezekről az alkalmakról és a
szolgáltatását azokhoz igazítja, a szolgáltatás korlátozottsága azonban ezekben az alkalmak
tekintetében is objektív alapokon nyugszik. Ugyanilyen jelentős alkalom a Bálint/Valentin
nap is, ami mára teljesen meghonosodott a szerelmesek, szeretet ünnepeként
Magyarországon is.
124. Az eredmény, a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez szükséges időtől és
alkalomtól, mint tényállási elem vizsgálata körében az előzetes álláspont a Cetaco
álláspontja szerint hibásan a Cetaco döntést sürgető magatartását hangsúlyozza. A Cetaco
álláspontja szerint az eljárás jogalapja az Fttv. melléklet 7. pontja szerinti feketelistás
kereskedelmi gyakorlat megjelölése ellenére sem világos tekintettel arra, hogy az előzetes
álláspontba más jogalapok tényállási elemei is vegyülnek, illetve a hivatkozott joggyakorlat
jogalapjai is vegyes képet mutatnak. A GVH az érintett magatartások értékelése során több
alkalommal is az Fttv. 8. § (1) tényállási elemeit (sürgetés, pszichológiai nyomás) is
szerepeltette. Az agresszív kereskedelmi gyakorlat és az Fttv. mellékletének 7. pontjában
szereplő feketelistás kereskedelmi gyakorlat — ahogy az UPC Irányelv is mutatja — két
teljesen eltérő tényállást és jogi koncepciót fed le. A „szolgáltatás mint egyfajta nyeremény”
formulával a GVH az Fttv. melléklet 31. pontja szerinti feketelistás magatartásra is utal,
azonban azt jogalapként szintén nem jelölte meg. Mindamellett ezek a tényállási elemek is
értékelésre kerültek és az eljárás alá vont hátrányára íródtak az előzetes álláspontban, a
jogalap világos megjelölése nélkül.
125. A fentiek alapján a Cetaco-nak határozott álláspontja, hogy a vizsgálat jogalapját képező
Fttv. melléklet 7. pontja szerinti, a korlátozottság valótlan állítására vonatkozó feketelistás
kereskedelmi gyakorlatot az általa legtágabb értelemben kínált ezoterikus szolgáltatásaival
bizonyosan nem, de az eljárás tárgyát szűk értelemben képező élő televíziós
jószolgáltatásával sem követte el, annak tényállási elemeit a GVH-nak nem sikerült
igazolnia.
126. Az eljáró versenytanács a Cetaco-val kapcsolatos végkövetkeztetésére tekintettel a
bírságkiszabás kapcsán tett észrevételeinek ismertetését mellőzte.
127. A Cetaco a tárgyaláson bejelentette, hogy külső jogi szakértelem bevonásával formalizált
megfelelési programot vezet be, melynek keretében új Általános Szerződési Feltételeket tett
közzé, illetve Etikai Kódexet fogadott el. Ezt követően csatolta a megfelelőségi program
leírását és 2021. április 27-től hatályos Általános Szerződési Feltételeket, valamint a 2021.
április 13-ától hatályos Etikai Kódexet és a munkatársaknak megküldött oktatóanyagot.
IV.3. A TNM álláspontja
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IV.3. 1. A TNM eljárás vizsgálati szakaszában tett észrevételei
128. A TNM jogi álláspontja keretében megjegyezte, hogy az Fttv. 9. § (1) bekezdésében
meghatározott közvetlen érdekeltség feltétele, hogy a TNM és a valószínűsített jogsértő
kereskedelmi gyakorlat között oksági kapcsolat álljon fenn, így nem elegendő pusztán annak
bizonyítása, hogy a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítéséből a vállalkozásnak
bevétele származott.61
129. Álláspontja szerint a GVH gyakorlatából is kitűnik, hogy az értékesítési láncban történő
részvétel önmagában nem alapozza meg a vizsgált kereskedelmi gyakorlattal összefüggő
felelősséget62. A GVH Versenytanácsa a VJ/61/2016. számú ügyben is rögzítette, hogy az
értékesítési láncban történő passzív részvétel nem feltétlenül alapozza meg az Fttv. 9. § (1)
bekezdés szerinti felelősséget, mivel az anyagi érdekeltségen felül ahhoz az is szükséges,
hogy az adott vállalkozásnál a termék értékesítése és a vizsgált kereskedelmi gyakorlat
között oksági kapcsolat vagy összefüggés is megállapítható legyen.
130. A TNM ügyfélként történő bevonása a fenti követelmények teljesülésének hiánya miatt
a vállalkozás szerint nem megalapozott, ugyanis a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot nem a
TNM valósítja meg, annak megvalósításában közvetlenül nem vesz részt, továbbá az Asztro
Show és Asztro Klub műsorok tartalmára, az abban kínált áru vagy szolgáltatás eladásának
ösztönzésére ráhatása nincs. [Üzleti titok] Szintén nem állapítható meg az sem, hogy az
Asztro Show és az Asztro Klub című műsorokkal kapcsolatos jogsértés a vizsgált
kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával összefüggő okból eredne.
131. A TNM rámutatott arra is, hogy a gyártói és a nagykereskedelmi kapcsolati pozíció
önmagában nem eredményezi a Fttv. 9. §-a szerinti felelősség megállapíthatóságát. Ugyan a
TNM bevételhez jut a megvalósított kereskedelmi gyakorlat eredményeként, azonban a
felelősségének megállapításához a TNM és a kereskedelmi gyakorlat között valamilyen
oksági kapcsolatnak is fenn kellene állnia.
132. A TNM megjegyezte továbbá, hogy az Asztro Show, illetve Asztro Klub című
műsorokkal kapcsolatban kifejtett tevékenysége és a műsorokhoz nyújtott technikai
szolgáltatások önmagukban nem alkalmasak arra, hogy a fogyasztó magatartását
befolyásolják, továbbá a műsorokban megjelenő kereskedelmi gyakorlatra sincs hatással.
Ezt a megközelítést alkalmazta az Európai Bíróság a C-391/12. számú ügyben hozott
ítéletében (azonban más alapokon nyugvó jogkérdésben) is, mely szintén a TNM
felelősségének hiányát támasztja alá.
133. Az Asztro Show és Asztro Klub című műsorokban megvalósult kereskedelmi gyakorlat
nem a TNM által kínált szolgáltatások eladásának ösztönzésére irányulnak, [Üzleti titok].
IV.3. 2. A TNM eljárás versenytanácsi szakaszában tett észrevételei63
134. A TNM az előzetes álláspontra tett észrevételeiben a) elsődlegesen kérte annak
megállapítását, hogy az TNM vizsgált kereskedelmi gyakorlata nem minősül jogsértőnek, b)
másodlagosan az eljárás megszüntetését, c) harmadlagosan a bírság kiszabásának
mellőzését, negyedlegesen a bírság kapcsán tett észrevételei figyelembevételét a bírság
kiinduló összege, az enyhítő és súlyosító körülmények, illetve a korrekció körében.
135. A TNM álláspontja szerint a) az eljárás jogalapja nem megfelelő, b) ha megfelelő is lenne
a jogalap, akkor is az állapítható meg, hogy nem valósult meg az Fttv.) mellékletének 7.
pontja szerinti magatartás, c) ha megállapítható is lenne az Fttv. mellékletének 7. pontja
szerinti kereskedelmi gyakorlat megvalósulása, azzal kapcsolatban nem állapítható meg a
TNM felelőssége, d) ha fenn is állna a TNM felelőssége, az előzetes álláspont jogsértően
61

VJ/39-41/2019.
A GVH Versenytanácsának az Fttv.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntéseinek I.9.10. pontja
63
VJ/39-166/2019., VJ/39-184/2019. sz. iratok, és VJ/39-179/2019. sz jegyzőkönyv a tárgyalásról.
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nem egyediesíti az eljárás alá vontak felelősségét, e) a bírságkiszabás körében több kifogás
fogalmazható meg, emellett f) a kötelezettségvállalás lehetőségének elutasítása
megalapozatlan.
136. Az eljáró versenytanács az Fttv. mellékletének 7. pontját, a korábbi gyakorlatnak is
ellentmondva, olyan esetben kívánja alkalmazni, amikor egy korlátozott műsoridővel
rendelkező műsor kapcsán a fogyasztók arról kapnak tájékoztatást, hogy az adott lehetőség
(a betelefonálás és azonnali műsorba kapcsolás lehetősége) csak korlátozott ideig áll
rendelkezésre - amely a műsoridő objektíve korlátozott voltára tekintettel meg is felel a
valóságnak. Ahogy az a 2005/29/EK irányelv I. számú mellékletéből is egyértelműen
kiderül, az Fttv. mellékletének 7. pontja szerinti kereskedelmi gyakorlat egy megtévesztő és
nem agresszív kereskedelmi gyakorlat, amelynek megvalósulásához valótlan állítás (azaz a
melléklet hiányában az Fttv. 6. §-a alá eső magatartás tanúsítása) szükséges. Az eljáró
versenytanács ugyanakkor a vizsgált magatartást nem az Fttv. mellékletének 7. pontja
szerinti keretben, az annak kapcsán releváns szempontok szerint vizsgálta ténylegesen,
hanem agresszív kereskedelmi gyakorlatként. Ezért tulajdonít jelentőséget a magatartás
„sürgető” jellegének, a műsor kivitelezésének, a szóhasználatnak, az időnyomásnak, és
mellőzte az Fttv. mellékletének 7. pontja körében releváns körülmények (pl. a célzat)
feltárását és értékelését.
137. Álláspontja szerint nem valósult meg az Fttv. mellékletének 7. pontja szerinti magatartás.
Ennek kapcsán kifejti, hogy elmaradt a célzatosság kérdésének vizsgálata Az Fttv.
mellékletének 7. pontja ugyanis egy szándékos és célzatos tényállás („a fogyasztó azonnali
döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása”). Ennek megfelelően a
megvalósulásához elengedhetetlen annak hatóság általi bizonyítása, hogy az adott
vállalkozás célja a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése volt, amely bizonyítás
során az eljárás büntetőjogias jellege miatt a kétséget kizáró mérce alkalmazandó.
138. Álláspontja szerint szintén elmaradt az érintett áru egyértelmű meghatározása, amely az
Fttv. melléklete 7. pontjának alkalmazásához elengedhetetlen. Az előzetes álláspont
többféleképpen azonosítja az eljárással érintett árut (szolgáltatást): mint a jósszolgáltatás
általában; a 2019. évben vetített Asztro Show, valamint a 2020. évben vetített Asztro Klub
elnevezésű televíziós jósműsor szolgáltatás és az azokban népszerűsített nyerési lehetőség;
az ezoterikus (jós) szolgáltatás, amely a műsorokban került népszerűsítésre; a jósműsorban
elérhető ezoterikus szolgáltatás; az ezoterikus nyerési lehetőség; az ezoterikus szolgáltatás
mint egyfajta nyerési lehetőség. Holott az érintett áru (szolgáltatás) egyértelmű, következetes
meghatározása nélkül nincs lehetőség egy adott kereskedelmi gyakorlat értékelésére.
139. Előadta továbbá, hogy a fogyasztók által észlelt közlések megfeleltek a valóságnak,
tekintettel arra, hogy az élő műsorba történő bejutás a műsoridő korlátozott voltából
fakadóan ténylegesen korlátozott. A műsorokban nem valamiféle nyeremény, e nyeremény
elnyerésének korlátozott ideig történő rendelkezésre állásáról kaptak tájékoztatást a
fogyasztók, hanem arról, hogy az élő műsorba csak meghatározott ideig lehet bejutni,
betelefonálni. Ez pedig a rendelkezésre álló műsoridőből adódóan megfelelt a valóságnak.
140. A TNM kifogásolta továbbá, hogy elmaradt az értékelés egyediesítése. Egyrészt az Fttv.
mellékletének 7. pontja alá eső vállalkozások köre nem tágítható önkényesen, az a
vállalkozás esik csak ezen pont alá, amely a magatartást közvetlenül, aktív jelleggel
megvalósítja, így a TNM által tanúsított magatartás nem is ítélhető meg ezen pont alapján.
Másrészt ha az eljáró versenytanács szerint erre mégis lehetőség van, akkor a tényállás egyes
elemei, így a szándékosság és a célzatosság megvalósulását eljárás alá vontanként szükséges
megvizsgálni, amely nem történt meg a jelen esetben, ha pedig megtörtént volna, akkor
megállapítást nyert volna, hogy a TNM részéről a szándékosság és a célzatosság nem
állapítható meg.
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141. A TNM álláspontja szerint az ügyleti döntés ellentmondásos vizsgálata, az eljáró
versenytanács tévesen ítélte meg az Fttv. mellékletének 7. pontja körében vizsgálandó és
bizonyítandó kérdések körét, ami az ügyleti döntés meghatározását is érinti. A TNM szerint
ugyanakkor a jelen esetben is szükséges egyértelműen azonosítani a fogyasztók ügyleti
döntését, az Fttv. melléklete 7. pontjának alkalmazása csak az adott gyakorlat ezen ügyleti
döntésre gyakorolt hatása vonatkozásában mentesíti az eljéró versenytanácsot a
tényállásfeltárási és bizonyítási kötelezettsége alól. A jelen ügyben nem történt meg az
ügyleti döntés egyértelmű meghatározása, nem tudható, hogy az Fttv. mellékletének 7.
pontja pontosan milyen ügyleti döntés kapcsán valósult meg.
142. Az eljáró versenytanács az érintett fogyasztói kör kapcsán is ellentmondásos,
megalapozatlan megállapításokat tett az előzetes álláspontban. Az előzetes álláspont a
fogyasztói kört önmagában a szolgáltatás igénybevétele miatt teljes egészében hiszékenynek
minősít, rögzítve, hogy aki jósszolgáltatást vesz igénybe, az hiszékeny. E körben nem
alkalmazandó a 2005/29/EK irányelv (18) preambulumbekezdése, amely egy szolgáltatás
egésze (és nem a vizsgált kereskedelmi gyakorlat) vonatkozásában nem mentesíti a
hatóságot bizonyítási kötelezettsége alól - amely a jelen esetben nem történt meg. A GVH
nem tárta fel, az érintett fogyasztói kör tulajdonságait, s ennek hiányában tett azzal
kapcsolatos megállapításokat, bármiféle vizsgálat, adat nélkül jutva arra a következtetésre,
hogy a műsor érintett fogyasztói célcsoportja között vannak, akik pénzügyi gyarapodást
szeretnének és remélnek, vagy egyéb kérdésekre [magánéleti, egészségügyi stb.) keresnek
választ, megoldást, majd az itt meglévő feltételezett hiszékenységet egy teljesen más
területre is kivetíti, abból indulva ki, hogy aki jósszolgáltatást igénybevételéből
megállapíthatóan hiszékenynek minősül, az hiszékeny azon tájékoztatás kapcsán is, hogy
egy televíziós műsorba csak korlátozottan, a műsoridőben lehet betelefonálni.
143. Az eljáró versenytanács a műsorok nézőire vonatkozó tényadatok feltárása nélkül tett
megállapításokat az érintett fogyasztói kört illetően, holott nincsenek lényeges és valamiféle
hiszékenység fennállásának valószínűségét alátámasztó különbségek a műsorok nézői és
nem nézői között.
144. Ha az ügyleti döntést a műsorba történő telefonálással azonosítjuk, akkor az eljáró
versenytanácsnak az érintett fogyasztói célcsoporttal kapcsolatos megállapításai önmagában
azért is megalapozatlanná válnak, mert azok nem ezen ügyleti döntéssel, hanem a
jósszolgáltatással, e szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tesznek a TNM
megítélése szerint megalapozatlan megállapításokat.
145. Az eljáró versenytanács az általa azonosított fogyasztói kör sérülékenységét nem az Fttv.
mellékletének 7. pontja kapcsán általa figyelembe vett ügyleti döntés, a betelefonálás
vonatkozásában vizsgálta, hanem a spiritualitásban, a jóslásban való hitre építette a
hiszékenységgel kapcsolatos megállapításait, amely megalapozatlan. Bár nem állnak
rendelkezésre adatok a műsorok nézőiről, az eljáró versenytanács – a bizonyítási
kötelezettséget megsértve – a nézőket az átlaghoz képest hiszékenyebbnek,
sérülékenyebbnek minősítette, ezt semmivel sem támasztva alá.
146. Az érintett fogyasztói kör kapcsán a TNM kiemeli továbbá, hogy a hiszékenység nem
olyan, mint a gyermekkor: míg néhány éves a gyermekek esetén alappal mondható, hogy
esetükben minden ügyleti döntésük vonatkozásában megállapítható a kiszolgáltatottság,
addig a hiszékenység nem állapítható meg automatikusan minden ügyleti döntés, minden
döntési szituáció vonatkozásában: van ügyleti döntés, amelyben az adott személy
hiszékenysége szerephez juthat, s van olyan ügyleti döntés, amelynél ez nem érvényesül.
Éppen ezért lenne fontos az ügyleti döntés pontos meghatározása, amely nem történt meg és így nem is lehet általános megállapítást tenni a fogyasztók hiszékenységre
visszavezethetően.
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147. Figyelmen kívül hagyja az eljáró versenytanács azt is, hogy évek óta elérhetők a
fogyasztók számára hasonló műsorok, azok jellege ismert a fogyasztók előtt, azokkal
összefüggésben tapasztalatokkal rendelkeznek.
148. Emellett kifejtette, hogy a TNM felelőssége egy esetleges Fttv. melléklet 7. pontja
szerinti gyakorlattal összefüggésben nem állapítható meg, amely kapcsán fenntartotta az
eljárás során már előadottakat. A TNM kiemelte, hogy felelőssége megállapításának
feltétele, hogy a TNM és a valószínűsített jogsértő kereskedelmi gyakorlat között oksági
kapcsolat álljon fenn, amely a jelen esetben nem valósult meg, a TNM passzív magatartása
nem alapozza meg az Fttv. 9. § (1) bekezdés szerinti felelősséget. Az Fttv. mellékletének 7.
pontja szerinti gyakorlatot nem a TNM valósítja meg, annak megvalósításában közvetlenül
nem vesz részt, továbbá az Asztro Show és Asztro Klub műsorok tartalmára, az abban kínált
áru vagy szolgáltatás eladásának ösztönzésére ráhatása nincs.
149. A TNM előadta, hogy az M-RTL felelőssége (annak hiánya) körében az eljáró
versenytanács figyelembe vette, hogy „az M-RTL nem vett részt a műsor tartalmának
kialakításában oly módon, hogy a vizsgálat tárgyát képező üzeneteket közvetlenül tudta
volna befolyásolni.” E megállapítás (összhangban a TNM eljárás során kifejtett
álláspontjával) igaz a TNM-re is, ha ezt a GVH figyelmen kívül hagyja, azzal nem azonos
mércét alkalmaz a felelősség vonatkozásában, mely által sérelmet szenvedve a TNM
tisztességes hatósági eljáráshoz való joga.
150. E vonatkozásban a GVH eljárására nem alkalmazandó a például a 2005/29/EK irányelv
(18) preambulumbekezdése szerinti bizonyítási könnyítés - a GVH-nak fel kellett volna
tárnia, hogy konkrétan milyen módon hatott közre a TNM a kifogásolt kereskedelmi
gyakorlat megvalósulásában.
151. Az M-RTL 2020. január 20-i nyilatkozata (VJ/39-5/2019.) ismerteti, hogy a műsorszám
epizódjainak tartalmát, tematikáját kizárólag a gyártó határozza meg a saját hatáskörében, a
műsor tartalmáért, annak jogszabályoknak való megfelelőségéért – különös tekintettel arra,
hogy a műsorszám élőben és televíziós vásárlási műsorablak keretében került sugárzásra
kizárólag a gyártó, az NTH AG tartozik felelősséggel. Az M-RTL 2020. július 10-i
nyilatkozata (VJ/39-43/2019.) ugyancsak azt rögzíti, hogy a televíziós vásárlási műsor
tartalmát, tematikáját kizárólag a gyártó határozza meg saját hatáskörében. A Cetaco sem
utalt arra, hogy a TNM bármilyen módon részt vett volna a műsorok tartalmának,
tematikájának meghatározásában. Maga az előzetes álláspont is több pontjában rögzíti, hogy
a műsorok gyártója az NTH AG és a Cetaco volt, azok a vállalkozások, amelyek a
műsorokban is gyártóként kerültek nevesítésre.
152. A GVH által hangsúlyozott „fővállalkozói szerep” nem azonosítható a gyártói szereppel,
olyan szereppel, amely ráhatást biztosított volna a műsorok tartalmára. A TNM kizárólag a
műsoridővel rendelkezett, amint arra az M-RTL 2020. július 10-i nyilatkozat (VJ/3943/2019.) is rámutat. A műsoridő feletti rendelkezés pedig nem ad alapot az Fttv. 9. §-a
szerinti felelősség megállapításához.
153. Az eljáró versenytanács a VJ/126/2015. számú ügyben tett megállapításai is azt
támasztják alá, hogy az Fttv. 9. §-a szerinti felelősség megállapíthatóságának egyik feltétele,
hogy az adott vállalkozás kilépjen a passzív szerepből - amely a TNM esetében nem állt
fenn.
154. A TNM álláspontja szerint a versenyjogi felelősséget a szerződéses, polgári jogi
felelősségre nem lehet alapítani, e két felelősséget a GVH saját gyakorlatában maga is
következetesen elválasztja, hangsúlyozva, hogy a versenyjogi felelősség nem azonos a
polgári jogi felelősséggel.
155. A TNM és a műsorok gyártói közötti szerződések kapcsán a TNM kiemeli továbbá, hogy
a szerződések tartalma és a szerződéses kapcsolat nem támasztja alá, hogy a TNM-nek volt
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ráhatása a műsorok tartalmára, ez a szerződésekből sem következik. A Cetaco-val kötött
szerződésben az szerepel, hogy a Cetaco felelős a műsorok jogszabályi megfeleléséért,
illetve a másik szerződés is rögzíti, hogy a műsor gyártója felel a GVH „interaktív
műsorokra” vonatkozó előírásaival való összhangért.
156. Az M-RTL felelőssége körében ismerteti az M-RTL és a TNM közötti szerződés releváns
rendelkezését, azt ugyanakkor már figyelmen kívül hagyta az eljáró versenytanács, hogy
ilyen rendelkezések a TNM és a műsorok gyártói közötti szerződésekben is szerepelnek. Ha
az egyik ilyen szerződéses rendelkezést az eljáró versenytanács figyelembe vette, akkor ezt
a többi szerződés esetén is figyelembe kellett volna vennie. Azt is kifogásolta a TNM, hogy
a GVH nem egyediesítette az eljárás alá vontak felelősségét.
157. Az eljáró versenytanács a TNM-el kapcsolatos végkövetkeztetésére tekintettel a
bírságkiszabás kapcsán tett észrevételeinek ismertetését mellőzte.
IV.4. Az M-RTL álláspontja
158. Az M-RTL álláspontjában hivatkozott arra, hogy az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás,
amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése
közvetlenül érdekében áll.64
159. [Üzleti titok]
160. [Üzleti titok]
161. Ezek alapján az M-RTL álláspontja szerint az Fttv. 9. § (1) bekezdésben a felelősség
fennállásához szükséges azon kitétel, amely szerint a vállalkozásnak a kereskedelmi
gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében kell
állnia, nem áll fenn. A közvetlen érdekeltség fennállásának feltétele az adott vállalkozás és
a valószínűsített jogsértő kereskedelmi gyakorlat között okozati összefüggés megléte.
Azonban ezt önmagában az értékesítési láncban történő részvétel nem alapozza meg.
162. Az M-RTL álláspontja szerint nem valósítja meg a vizsgált kereskedelmi gyakorlatot,
arra vonatkozóan semmilyen befolyása, beleszólása nincs, a műsorok gyártásban semmilyen
módon nem vesz részt, pusztán az általa üzemeltetett csatorna reklámidejét televíziós
vásárlási műsorablakként értékesíti, amely műsoridőt a TNM vette meg.
163. Így az M-RTL álláspontja szerint nem állnak fenn a a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 53. §
(4) bekezdése szerinti, az eljárásba történő bevonást megalapozó okok sem. A fentiekben
kifejtettek okán az M-RTL felelőssége a vizsgált magatartás tekintetében nem áll fenn,
illetve a vizsgált magatartásnak az M-RTL nem részese.
164. Erre tekintettel álláspontja szerint az M-RTL-nek az eljárásba történő ügyfélként való
bevonása nem megalapozott. Ezért az M-RTL kérte a Gazdasági Versenyhivatalt, hogy az
eljárást az M-RTL vonatkozásában szüntesse meg.
165. Az eljárás versenytanácsi szakaszában az M-RTL65kifejtette, hogy egyetért az előzetes
álláspontra rávontatkozó részével, illetve az eljárás megszüntetésére vonatkozó
következtetésével.

V.
Jogi háttér
64
65

VJ/39-43/2019. 5. pont
VJ/39-179/2019. sz jegyzőkönyv a tárgyalásról.
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V.1. Az Fttv. releváns rendelkezései
166. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében ez a törvény állapítja meg az áruhoz
kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően
a fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó
követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait. Ugyanezen
jogszabályhely (2) bekezdése szerint e törvény arra a kereskedelmi gyakorlatra terjed ki,
amely Magyarország területén valósul meg, továbbá arra is, amely Magyarország területén
bárkit fogyasztóként érint.
167. Az Fttv. 2. §-ának
a) pontja szerint fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személy,
c) pontja rögzíti, hogy a törvény alkalmazásában áru minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint
a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), az
ingatlan, a szolgáltatás, továbbá a vagyoni értékű jog,
d) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével,
szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása,
tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi
kommunikációja,
e) pontja alapján kereskedelmi kommunikáció a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy
gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés,
függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől,
h) pontja alapján az ügyleti döntés a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e,
illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e
valamely jogát az áruval kapcsolatban.
168. Az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat. A (2) bekezdés szerint tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, a) amelynek
alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható
szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően
elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és b)
amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges
információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák,
illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés
meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a
fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas. A (3) bekezdés kimondja, hogy a (2)
bekezdés értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely
megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). A (4) bekezdés szerint a törvény
mellékletében meghatározott kereskedelmi gyakorlatok tisztességtelenek.
169. Az Fttv. melléklete szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat:
− a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az
áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak
nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a
tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól (7. pont).
170. Az Fttv. 4. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során
az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott
helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve
az adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is.
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Ha a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók egy meghatározott csoportjára irányul, az adott
csoport tagjaira általánosan jellemző magatartást kell figyelembe venni.
171. A 4. § (2) bekezdés szerint ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az
adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük,
szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen
azonosítható csoportja magatartásának torzítására alkalmas, és ez a kereskedelmi gyakorlat
megvalósítója által ésszerűen előre látható, a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira
általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni.
172. Az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal
érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
173. A Fttv. 14. §-a kimondja, hogy a vállalkozás - az eljáró hatóság felhívására - a
kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás
nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt
meg a valóságnak. Erre a vállalkozást a hatóság felhívásában figyelmeztetni kell.
V.2. A Tpvt. releváns rendelkezései
174. Az Fttv. 19. §-ának c) pontja értelmében a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének
megállapítására irányuló eljárásra az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel a GVH eljárása
tekintetében a Tpvt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
175. A Tpvt. 46. § (1) bekezdése alapján a versenyfelügyeleti eljárásra a Tpvt.-ben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt a Tpvt.
kifejezetten előírja.
176. Az eljáró versenytanács határozatában a Tpvt. 76. §-a (1) bekezdésének
f) pontja értelmében megállapítja a jogsértés tényét,
k) pontja értelmében bírságot szab ki.
177. A Tpvt. 60/A. § (1) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti
eljárást megszünteti, ha az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható
meg, hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény (b)
pont), illetve ha az eljárás okafogyottá vált (c) pont).
178. Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében bírságot
szabhat ki azzal szemben, aki a GVH hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg.
Az (1b) bekezdés értelmében a bírság összege legfeljebb a vállalkozás, illetve azon - a
határozatban azonosított - vállalkozáscsoport a határozat meghozatalát megelőző üzleti
évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet, amelynek a bírsággal sújtott vállalkozás
a tagja.
179. A Tpvt. 78. §-ának (2) bekezdése értelmében a bírság legmagasabb összegének
meghatározásakor a nettó árbevételt a határozat meghozatalát megelőző üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló alapján kell meghatározni.
A Tpvt. 78. §-ának (3) bekezdése szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért
előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő
együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny
veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége
alapozhatja meg.
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VI.
Jogi értékelés
VI.1. Hatály
180. A fentebb ismertetett tényállásra az Fttv. rendelkezései alkalmazandók tekintettel arra,
hogy a kereskedelmi gyakorlat természetes személy fogyasztóknak szól.
VI.2. Hatáskör, illetékesség
181. Az Fttv. 10. § (3) bekezdése szerint a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított ügyekben, ha a
kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.
182. A gazdasági verseny érdemi érintettsége fennáll, tekintettel arra, hogy a vizsgálattal
érintett kereskedelmi gyakorlatok az RTL Klub országos médiaszolgáltatást végző
médiaszolgáltatón keresztül valósultak meg. Így az Fttv. 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján
az eljárás a GVH hatáskörébe tartozik.
183. A GVH illetékességét a Tpvt. 45. §-a állapítja meg.
VI.3. A felelősség megállapításának jogszabályi alapja és értékelése
VI.3.1. NTH AG felelőssége
184. Az Fttv. 9. § (1) bekezdése értelmében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal
érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.
185. Az Fttv. 9. § (1) bekezdésében alkalmazott érdek-elv figyelembevételével a jelen
versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban az NTH
AG vállalkozás felelőssége megállapítható, tekintettel arra, hogy a vizsgálattal érintett
szolgáltatást, az Asztro Show jósműsort az NTH AG gyártotta és ezzel összefüggésben a
szolgáltatás igénybevételének ösztönzése az NTH AG-nak közvetlenül érdekében állt, mivel
abból bevétele (a magatartással közvetlenül érintett emelt díjas távközlési szolgáltatásokból
származó bevétel) származott a 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő
időszakban.
VI.3.2. Cetaco felelőssége
186. Az Fttv. 9. § (1) bekezdésében alkalmazott érdek-elv figyelembevételével a jelen
versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban a Cetaco
vállalkozás felelőssége megállapítható, tekintettel arra, hogy a vizsgálattal érintett
szolgáltatást, az Asztro Klub jósműsort a Cetaco gyártotta és ezzel összefüggésben a
szolgáltatás igénybevételének ösztönzése a Cetaconak közvetlenül érdekében állt, mivel
abból bevétele (a magatartással közvetlenül érintett emelt díjas távközlési szolgáltatásokból
származó bevétele) származott 2020. január 20. napjától kezdődően 2020. végéig.
VI.3.3. TNM felelőssége
187. Az eljáró versenytanács relevánsnak tekinti e körben, hogy a TNM anyagi érdekeltsége
megállapítható, hiszen [Üzleti titok], így ez arra utal, hogy érdekében állhatott a jósműsor
szolgáltatás ösztönzése.
188. A Versenytanács elvi döntései66 szerint az Fttv. 9. § (1) bekezdése szerinti felelősség
megállapíthatóságához ugyanakkor […] nem elegendő önmagában az érintett termék
66

I.9.10. számú elvi döntés (VJ/126/2015).
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értékesítéséből származó bevételek miatti anyagi érdekeltség, ahhoz az is szükséges, hogy az
adott vállalkozásnál a termék értékesítése (vagy egyéb érdekeltséget megalapozó tényező)
és az adott kereskedelmi gyakorlat között valamiféle oksági kapcsolat is megállapítható
legyen.
189. A TNM ugyan az általa kötött szerződések szerint az asztrológiai témájú műsor
gyártásának és a kapcsolódó telefonközpont működtetésének fővállalkozója volt, aki az adott
műsorablakot erre a célra vásárolta meg az M-RTL-től és aki bevonta ehhez alvállalkozóként
az NTH AG és Cetaco vállalkozásokat, ténylegesen a gyártók által előállított műsor
technikai hátterét biztosító vállalkozás volt. Lényeges, hogy jelen eljárásban a TNM
felelősségét az Fttv. 9. § (1) bekezdése alapján, és nem a műsorokkal összefüggésben
általában, hanem kifejezetten az Fttv. melléklet 7. pontja alapján vizsgált kereskedelmi
gyakorlat vonatkozásában kellett értékelni. Ahogy a gyártók elismerték a műsorok tartalmát
maguk alakították ki önállóan, így az eljárás tárgyát képező kereskedelmi gyakorlatba nem
volt a TNM-nek tényleges beleszólása, így a TNM magatartása és az eljárás tárgyát képező
kereskedelmi gyakorlat között oksági kapcsolat az eljárás során beszerzett bizonyítékok
alapján nem volt igazolható.
190. A fentiek alapján az eljáró versenytanács szerint a jelen versenyfelügyeleti eljárás során
vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban a TNM vállalkozás Fttv. 9. § (1) bekezdése
szerinti felelőssége nem állapítható meg.
VI.3.4. M-RTL felelőssége
191. A Versenytanács gyakorlata67 szerint az Fttv. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti felelősség
nem állapítható meg akkor, ha az adott vállalkozás a kereskedelmi gyakorlattal
összefüggésben fix díjért nyújt egy olyan szolgáltatást, amely a kereskedelmi gyakorlat
közzétételéhez járul hozzá. A hivatkozott döntés szerint számos olyan szolgáltató létezik
(például: távközlési „közvetítő” szolgáltató, tárhely szolgáltató, TV-csatorna), amely
áttételesen maga is érdekelt abban, hogy a kereskedelmi gyakorlat nyomán az áru
értékesítése megtörténjen, hiszen amennyiben ez egyáltalán nem történik, feltehetőleg az ő
szerepük is feleslegessé válik. Az Fttv. egyértelműen rögzíti, hogy azon vállalkozások
felelőssége állapítható meg a közzétett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tekintetében,
amelynek az értékesítés, eladásösztönzés közvetlenül érdekében áll. Az Fttv. tehát az ún.
„érdek-elvet” tekinti a felelősség megállapíthatósága alapjának. Általánosságban
elmondható, hogy a vállalkozások – a piac működési logikája szerint – szolgáltatásaikat
ellenszolgáltatás fejében nyújtják, így elvileg több vállalkozásnak is fűződhet – a bevétel
okán – egyidejűleg anyagi érdeke a kereskedelmi gyakorlathoz. Az egyes részvevők között
azonban a „közvetlen érdekeltség” szintjében nyilvánvaló különbségek mutatkozhatnak. A
Versenytanács álláspontja szerint ennek az érdekeltségi különbségnek a felelősség terén is
érvényesülnie kell. A Versenytanács álláspontja szerint az előző pont szerinti határvonalat
kereskedelmi gyakorlatonként egyedileg kell megvonni. Adott ügyben a Versenytanács úgy
ítélte meg, hogy még abban az esetben is, ha az adott műsorban közölt felhívások jogsértőnek
minősülnek, a televízió csatornának egyfelől nem változott a tevékenysége a tájékoztatások
műsorban való megjelenése kapcsán (sugározta a más által készített műsort), másfelől a
rendelkezésére állt adatok nem utaltak arra, hogy a televízió csatorna anyagilag érdekelt lett
volna a műsor megváltozásában, profitált volna abból, hogy a műsorvezetői felhívások
hatására esetleg többen telefonáltak emelt díjjal (az egyébként szokásos tevékenysége
kifejtéséért őt megillető ellenértékhez képest a rendelkezésre álló adatok alapján nem jutott
többletbevételhez).
67

VJ/59-042/2009. sz. döntés.

29
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

192. Jelen esetben az M-RTL felelőssége ellen szólnak egyrészt az anyagi érdekeltségével
kapcsolatosan rendelkezésre álló információk ([Üzleti titok] a kifogásolt magatartás
„eredményességéből”, az emelt díjas szolgáltatásokból nem részesedett). Másrészt az is
megállapítható, hogy az M-RTL nem vett részt a műsor tartalmának kialakításában oly
módon, hogy a vizsgálat tárgyát képező üzeneteket közvetlenül tudta volna befolyásolni és
így a magatartása és az eljárás tárgyát képező kereskedelmi gyakorlat között – a fentebb
hivatkozott joggyakorlat alapján szükséges – oksági kapcsolat lett volna. A műsor kapcsán
a vonatkozó szerződés alapján az M-RTL-nek voltak bizonyos, de a vizsgált magatartással
közvetlen összefüggésben nem lévő jogosultságai (lásd a határozat III.5.1. alpontját). Az
eljáró versenytanács álláspontja szerint azonban ezek a jogosultságok a vizsgált
kereskedelmi gyakorlattal összefüggésben, az annak hatékonyságához kapcsolódó anyagi
érdekeltség hiányára is tekintettel nem alapozzák meg az M-RTL Fttv. 9. § (1) bekezdése
szerinti felelősségét.
VI.4. Az érintett fogyasztói célcsoport
193. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett fogyasztók magatartásának értékelése során
az eljáró versenytanács álláspontja szerint az Fttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakat kell
figyelembe venni, amely szerint,
- ha a kereskedelmi gyakorlat csak a fogyasztóknak egy, az adott gyakorlat vagy az
annak alapjául szolgáló áru vonatkozásában koruk, hiszékenységük, szellemi vagy
fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható
csoportja magatartásának torzítására alkalmas,
- és ez a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója által ésszerűen előre látható,
a gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából
kell értékelni.
194. Az eljáró versenytanács szerint az, hogy a vizsgált műsorok jósszolgáltatást nyújtanak
önmagában meghatározó jelentűségű, hiszen ez önmagában azt jelzi, hogy egy
hiszékenysége miatt speciális érintett fogyasztói csoportról van szó.
195. Az Asztro Show műsorral összefüggésben piackutatási és más statisztikák nem állnak
rendelkezésre a fogyasztói célcsoportot illetően.68
196. A Cetaconak Asztro Klub műsorral érintett fogyasztói körre vonatkozó nyilatkozata
szerint69 az Asztro Klub műsor egy olyan spirituális érdeklődésű nézői csoport igényeit
elégíti ki, akik többsége úgy érzi, hogy életvezetési tanácsadásra, útmutatásra van szüksége.
197. Fentiek alapján, ha a kereskedelmi gyakorlatok valószínűsíthetően csak a fogyasztók – e
kereskedelmi gyakorlattal vagy a mögötte álló termékkel szemben különféle okok miatt
különösen kiszolgáltatott – egyértelműen azonosítható csoportjának gazdasági magatartását
torzítják jelentősen, és oly módon, hogy azt a kereskedőnek (vállalkozásnak) ésszerűen előre
kellene látnia, akkor a gyakorlatokat az adott csoport átlagos tagjának szemszögéből kell
megvizsgálni.
Hiszékenység
198. Az Európai Bizottságnak a 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról/alkalmazásáról kiadott
2009. december 3-i iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás)70 szerint a „hiszékeny”
fogyasztók körébe olyan fogyasztói csoportok tartoznak, akik tagjai hajlamosabbak lehetnek
68
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arra, hogy az adott kijelentéseket elhiggyék. A fogalom semleges, tehát az a célja, hogy
megvédje azon csoport tagjait, akik bármilyen oknál fogva egyes kijelentések által
befolyásolhatóbbak.
199. Az Iránymutatás szerint túlzott hiszékenységük és tudatlanságuk miatt egyes
fogyasztókat még a lehető legőszintébb kereskedelmi gyakorlattal is félre lehet vezetni,
illetve arra is irracionálisan reagálnak.
200. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a vizsgált kereskedelmi gyakorlat kapcsán
sérülékeny fogyasztói csoport azonosítható, mivel a műsor érintett fogyasztói célcsoportja
az adott kereskedelmi gyakorlatra kifejezetten nyitottnak tekinthető, hiszékeny csoport. Ezen
fogyasztók között vannak, akik pénzügyi gyarapodást szeretnének és remélnek, vagy egyéb
kérdésekre (magánéleti, egészségügyi stb.) keresnek – gyakran kétségbeesetten – választ,
megoldást. Önmagában az, hogy anyagi helyzetük javításának lehetőségét, vagy egyéb
problémáik megoldási lehetőségét látják egy telefonos jósszolgáltatásban (az ilyen
problémák kapcsán valós segítséget nyújtani képes szakemberekhez, vagy
szakszolgáltatásokhoz fordulás helyett vagy mellett) az átlaghoz képest fokozott
hiszékenységüket, sérülékenységüket igazolja, azaz kiszolgáltatottabbak az ilyen jellegű
kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a Cetaco
nyilatkozata és az által csatolt nézettségi, illetve demográfiai adatok nem cáfolják ezt meg
(még az Asztro Klub műsor vonatkozásában sem). Az eljáró versenytanács álláspontja
szerint az érintett műsorok nézői a demográfiai jellemzőiktől függetlenül lehetnek
hiszékenyek, önmagában az adott szolgáltatásra való nyitottságuk, érzékenységük és így az
ezoterikus témákba vetett bizonyos fokú hit és az azzal való azonosulás, mint a racionális
döntéshozatalt torzító körülmény miatt. Maga a törvény engedi meg ezt az értelmezést,
hiszen az Fttv. 4. § (2) bekezdése adott gyakorlat vagy az annak alapjául szolgáló áru
vonatkozásában beszél hiszékenységről és emiatti különösen kiszolgáltatott helyzetről,
további (kor, nem stb.) jellemzőknek e tekintetben nem feltétlenül van jelentősége.
A vállalkozás általi előreláthatóság követelménye
201. Az Iránymutatás hangsúlyozza, hogy a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó vizsgálat
akkor alkalmazandó, ha a gyakorlat egy kiszolgáltatott fogyasztói csoport gazdasági
magatartását befolyásolja „oly módon, hogy azt a kereskedőnek ésszerűen előre kell látnia”.
Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak nem kell többet tenniük annál, mint ami ésszerűen
elvárható, mind annak megfontolásakor, hogy a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen
hatást gyakorol-e majd egy egyértelműen azonosítható fogyasztói csoportra, mind az e hatás
enyhítésére hozott lépések tekintetében.
202. Az Fttv. értelmében a vállalkozásoknak különös felelősséggel kell eljárniuk, és fokozott
elővigyázatosságot kell tanúsítaniuk, ha ésszerűen előre látható számukra, hogy
kereskedelmi gyakorlatuk alkalmas a fogyasztók Fttv. szerinti különösen kiszolgáltatott,
egyértelműen azonosítható csoportja magatartásának torzítására.
203. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint a jelen versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált
kereskedelmi kommunikáció esetében az eljárás alá vont vállalkozásoknak ésszerűen előre
kellett látnia az érintett fogyasztók jellemzőit, a gyakorlatuknak e fogyasztókra gyakorolt
hatását, a fogyasztói magatartás befolyásolását, hiszen tudatában voltak az általuk nyújtott
jósszolgáltatás tartalmával, az abban megjelenő témákkal (pl. lottómágia, az univerzumi
kapu nyitott állapota), amelyek önmagukban feltételezik az ilyen jellegű tanácsadáshoz
fordulók fokozott hiszékenységét, sérülékenységét.
204. A fentiek alapján az eljáró versenytanács álláspontja szerint a versenyfelügyeleti
eljárásban az Fttv. 4. § (2) bekezdése szerinti sérülékeny fogyasztói körről van szó.
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VI.5. A vizsgált magatartás értékelése
205. Az eljáró versenytanács az NTH AG által 2019-ben gyártott Asztro Show és a Cetaco
által 2020-ban gyártott Asztro Klub műsorokban megvalósított kereskedelmi gyakorlatokat
egymással párhuzamosan értékelte, a releváns pontokon rámutatva az azok közti
különbségekre, amelyek az Fttv. alapján történő értékelést befolyásolják.
A kommunikáció üzenete
206. Jelen versenyfelügyeleti eljárásban a kereskedelmi kommunikáció üzenete az, hogy a
műsorban népszerűsített szolgáltatás, a jóslás, a jósok elérése és azzal együttjáró valamilyen
nyeremény/előny, illetve annak lehetősége csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre,
és a megadott rövid időkeret leteltével megszűnik. Erre tekintettel jobb, ha a fogyasztó siet
a műsorba történő telefonálással, hogy minél előbb igénybe tudja venni a szolgáltatást.
A fogyasztó ügyleti döntése
207. A vizsgált magatartásoknak az Fttv. melléklet 7. pontja szerinti értékelése során
kizárólag a tényállásban foglaltak megvalósulását szükséges vizsgálni, a fogyasztók ügyleti
döntését nem, tekintettel arra, hogy az Fttv. 3. § (4) bekezdése alapján az Fttv. mellékletében
foglalt tényállások minden további feltétel nélkül tisztességtelennek minősülnek.
Fttv. melléklet 7. pontja szerinti értékelés
208. A vizsgált magatartás Fttv. melléklet 7. pontja szerinti tényállás értékelésére az alábbiak
szerinti sorrendben kerül sor:
- a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése,
- korlátozottság valótlan állítása,
- fogyasztó megfosztása a tájékozott döntés lehetőségétől.
209. A Cetaco és a TNM előzetes álláspontra tett észrevételeiben kifogásolta az eljárás
jogalapját, illetve, hogy a jogi értékelést az eljáró versenytanács nem az Fttv. melléklet 7.
pontja alapján végezte el. Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont vállalkozások
valamennyi észrevételét megfontolta, így a jogalappal kapcsolatosan tett észrevételeket is,
azonban azokkal nem ért egyet. Az Fttv. melléklet 7. pontja szerinti értékelésnek szükséges
eleme ugyanis annak értékelése, hogy a fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése
céljából történik-e a magatartás és hogy a tájékozott döntés lehetőségétől megfosztják-e a
fogyasztókat. Ebben kiemelt jelentősége van azon üzeneteknek, amelyek alkalmasak arra,
hogy a fogyasztói döntéshozatalt gyorsítsák, sürgessék, azonnalivá tegyék. Az, hogy ezen
üzeneteket az eljáró versenytanács az értékelés során figyelembe vette nem jelenti azt, hogy
a magatartást az Fttv. 8. §-a alapján értékelte volna, vagy kellett volna értékelnie. Emellett
az Fttv. melléklet 7. pontja alapján nemcsak az minősül tisztességtelennek, ha a vállalkozás
valótlanul azt állítja, hogy maga az áru csak korlátozott ideig áll rendelkezésre, hanem azt
is, ha a vállalkozás azt állítja valótlanul, hogy az áru bizonyos feltételekkel (valamilyen
kedvezménnyel) érhető el korlátozott ideig. Azaz a korlátozottság értékelése feltételezi,
hogy a fogyasztók által értékelt – kedvezményes, előnyös, vagy akár nyereményt ígérő –
jellemzők azonosítását és hozzáférhetőségének értékelését. Ennek megfelelően az, hogy az
eljáró versenytanács tekintettel volt arra, hogy a vizsgált műsorokban a jósszolgáltatással
egyidejűleg milyen fogyasztók által értékelt jellemző (illetve azok lehetősége) volt és milyen
intenzitással a kommunikáció tárgya, és összességében a korlátozottság állítása valós volt-e,
nem azt jelenti, hogy tévesen a magatartást az Fttv. melléklet 31. pontja által elvárt módon
értékelte volna, hanem ez az Fttv. melléklet 7. pontja szerinti értékeléshez volt szükséges.
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A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése
210. Az eljáró versenytanács az NTH AG által 2019-ben gyártott Asztro Show és a Cetaco
által 2020-ban gyártott Asztro Klub műsorokban megjelenő üzeneteket összevetve – az
eljárás alá vontak előzetes álláspontra tett észrevételeit is megfontolva – arra a
következtetésre jutott, hogy az Asztro Show műsorban megjelent üzenetek lényegesen
eltértek az Asztro Klub műsorban megjelent üzenetektől. Az Asztro Showban a műsorvezető
sokkal erőteljesebb üzeneteket közölt és egyértelműen tetten érhető volt az azonnali
döntéshozatalra késztetés célja, a sürgetés, a gyorsaság jelentőségének hangsúlyozása,
emellett az Asztro Shownál a képernyőn látható felirat is volt, hogy „Legyen gyors!” ami az
Asztro Klubban már szintén nem volt meg.
211. Az Asztro Show jósműsorokban bemutatott képi-, vizuális és szöveges elemek
megjelenítése azt üzente a fogyasztó számára, hogy azonnali döntésre van szükség, más
esetben az ajánlat, a jóssal való kapcsolatfelvétel és az ahhoz kapcsolt nyerési lehetőség nem
lesz elérhető. A jósműsorokban megjelenő, illetve elhangzott tájékoztatások funkciója nem
önmagukban, a kereskedelmi kommunikáció egészéből kiragadottan értelmezhetőek
helyesen, hanem figyelembe kell venni az adott kereskedelmi kommunikáció egészét, annak
belső összefüggéseit, így a műsorban népszerűsített szolgáltatás és az ahhoz való korlátozott
hozzáférhetőség, illetve azzal járó nyereménylehetőség ígérete közötti kapcsolatot is. A
vizsgált magatartással kapcsolatban megállapítható, hogy ha a fogyasztót nem kívánták
volna azonnali döntéshozatalra késztetni a szolgáltatás vonatkozásában, akkor
- egyrészt nem helyeznének időnyomást a fogyasztókra, nem alkalmaznának
visszaszámlálást, külön a képernyőn megjelenített visszaszámláló órával pl.1:00,
1:30 és 2:00 perces időtartamokra, gyakran egy adott adáson belül több alkalommal
is,
- másrészt a szóhasználattal pl. „Legyen nagyon gyors”. „Gyorsan”, „Siessen”,
„Lejár a gondolkodási idő”, „Az idő rövidül” és az érvelés fokozásával („Gyerünk,
gyerünk! Már csak 30 másodperc”, „Siessen, siessen, siessen”) sem siettetnék a
fogyasztót és nem emelnék ki a lehetőség (időben és egyébként is) korlátozott
voltát,
- végül az időnyomást és a szóhasználatot nem ötvöznék további olyan
hanghatásokkal, harsány és feszültségkeltő hangeffektekkel, folyamatosan
mozgásban lévő, különböző mezőkbe injektált képekkel, a képernyő alján futó
csíkkal, vizuális elemekkel, amelyek együttesen sürgetően hatnak.
212. Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az Fttv. 4. § (2) bekezdésének megfelelően a
gyakorlatot az érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell
értékelni, azaz ha hiszékenysége miatt sérülékeny az érintetti kör, akkor a hiszékenységüket
figyelembe véve kell értékelni az azonnali döntéshozatalra késztetés céljával
megfogalmazott üzeneteket is, ami azt jelenti, hogy ezen célcsoport esetében a
döntéshozatalra késztetés feltételei is szigorúbbak, azaz velük szemben már a kevésbé
intenzív magatartás, a korlátozottság kevésbé hangsúlyos állítása is kifogásolható. Az Asztro
Show műsorokban megvalósított magatartás pedig nem is tekinthető ilyen értelemben
visszafogottnak, azaz a hiszékeny célcsoportot egyértelműen döntéshozatalra késztethette.
213. Az eljáró versenytanács szerint az Asztro Klub műsor esetében a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján a műsorban alkalmazott üzenetek telefonálásra való buzdítása nem
tekinthető kifejezetten intenzívnek, a gyorsaság, az azonnaliság nem jelent meg olyan
hangsúlyosan, mint az Asztro Show műsorban és a visszaszámláló órával együtt sem
állapítható meg egyértelműen az azonnali döntéshozatalra késztetés célja, figyelembe véve
azt is, hogy azt a Cetaco eltérő módon alkalmazta. Ennek kapcsán az eljáró versenytanács
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álláspontja szerint az eljárás folytatásától sem várható egyértelműbb eredmény. Erre
tekintettel az értékelés további része csak az Asztro Show műsorra vonatkozik.
Korlátozottság valótlan állítása
214. A valótlan állítás kérdése kapcsán megállapítható, hogy az Asztro show műsor esetén a
vizsgált kereskedelmi gyakorlat olyan műsorban valósul meg, amely 60 perces időtartamban
a hét számos napján elérhető, illetve hozzá kapcsolódóan a fogyasztók telefonos és SMS
jóslást is igénybe vehetnek a hét minden napján 0-24 órában.
215. A műsorban a jóslás, a jóssal való kapcsolatfelvétel és az ahhoz kapcsolt nyerési
lehetőség korlátozottsága vizsgálandó. E tekintetben az is releváns, hogy az Asztro Show
műsorok kifejezetten valamilyen nyereményre, vagy annak lehetőségére utaltak, azaz e
tekintetben is erőteljesebb üzenetet tartalmaztak, mint az Asztro Klub műsorok. A jósok
elérése és az ehhez kapcsolt nyerési lehetőséggel kapcsolatban megállapítható, hogy az a
műsor időtartama alatt valójában nem volt korlátozott, nem volt egyszeri és
megismételhetetlen, hiszen egy-egy műsoron belül is több alkalommal jelent meg a
visszaszámláló óra, több alkalommal buzdította a műsorvezető azonnali telefonálásra a
nézőket. Mindez azonban a nézők számára nem feltétlenül volt észlelhető, hiszen lehetséges,
hogy egy fogyasztó például csak az adás közepén kapcsolódik be, vagy épp a visszaszámláló
óra és a kapcsolódó szóban elhangzott sürgetések idején kapcsolja az adásra a televízióját.
216. Ezen kívül az is megállapítható, hogy az Asztro Show tágabb értelemben vett ezoterikus
szolgáltatása, a jósokkal való kapcsolatfelvétel és így a jósláshoz a kereskedelmi
kommunikáció által társított előny a műsoron kívül is elérhető volt. A rendelkezésre álló
adatok alapján az NTH AG bevételeinek [Üzleti titok]%-a a műsor alatt kezdeményezett
hívásokból származott, azaz [Üzleti titok]%-a műsoron kívül kezdeményezett hívásokból, a
szolgáltatás elérhetősége tehát valóban nem korlátozódott a műsor idejére, bár forgalmának
jelentős részét a műsor alatt generálta.
217. Minderre tekintettel az eljáró versenytanács nem tudta elfogadni az eljárás alá vontak
arra való hivatkozását, hogy önmagában a televízió műsor meghatározott időtartama miatt a
korlátozottság valós lett volna.
Fogyasztó megfosztása a tájékozott döntés lehetőségétől
218. A vizsgált kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a tájékozott
döntés ellen hathat, ha a fogyasztó olyan üzenettel találkozik, amely a korlátozottságot emeli
ki. A fentiek szerint az Asztro Show műsorban elhangzottak, a szóhasználat és a vizuális
elemek, a visszaszámláló óra azt a látszatot erősítették a fogyasztóban, hogy a jóslás, a jóssal
való kapcsolatfelvétel és az ahhoz kapcsolt nyerési lehetőség csak korlátozott ideig érhető
el, ezért a lehető leggyorsabban meg kell hoznia az ügyleti döntését.
219. Az Asztro Show műsor állításai a szolgáltatás vonatkozásában nem feleltek meg a
valóságnak, mindez pedig alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót megfossza a tájékozott
döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.
220. A fogyasztói viselkedést kutató tudományokban ismert az ún. hiány-torzítás (scarcity
bias), a fogyasztói magatartással kapcsolatos jelenség, mely szerint az akár mennyiségben,
akár időtartamban korlátozottabban elérhető terméket vagy szolgáltatást a fogyasztók
hajlamosabbak értékesebbként értékelni.
221. Az NTH AG a bemutatott tartalmú üzenetekkel, a műsor kialakításával azt közvetítette
a fogyasztók felé, hogy a jósműsorban elérhető a jóslás, a jóssal való kapcsolatfelvétel és az
ahhoz kapcsolt nyerési lehetőség csak korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezzel igyekezett
a fogyasztók magatartását a műsorba való telefonálás irányába befolyásolni.
34
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

222. Kiemelendő, hogy ezek az üzenetek a korlátozott elérhetőségre való utalással, egymást
kiegészítve, egymás hatását erősítve ösztönzték a fogyasztókat a konverzió irányába. Tették
mindezt úgy, hogy a fogyasztóknak gyakorlatilag esélyük sem volt felismerni azokat – tehát
a pszichés nyomásgyakorlást megvalósító technikák működési mechanizmusát (a
tudatalattira való hatását) –, így azokkal szemben védekezni sem tudnak. Az eljáró
versenytanács szerint ha az érintett fogyasztói kör egyébként is hiszékenysége miatt
sérülékeny, akkor rájuk az azonnali döntéshozatalra késztető üzenetek is erőteljesebben
hatnak, azaz a szolgáltatás korlátozottságára utaló üzenetekre is fogékonyabbak.
223. Az eljáró versenytanács hangsúlyozza, hogy a vizsgált szolgáltatás kapcsán – a
szolgáltatás alapvető jellemzői miatt – annak valós tartalma, illetve annak kapcsán a
tájékozott döntés sajátosan értelmezhető, azonban jelen eljárás nem a szolgáltatás egészének
tisztességtelensége miatt indult és az eljáró versenytanács nem kívánja megkérdőjelezni,
hogy ilyen szolgáltatásokra a fogyasztók egy köre igényt tart, azokért fizetni is hajlandó.
Ugyanakkor aki ilyen szolgáltatásokat nyújt annak fokozottan kell figyelnie arra, hogy az
azzal kapcsolatos fogyasztói kommunikációit az Fttv. 4. § (2) bekezdésének megfelelően az
érintett csoport tagjaira általánosan jellemző magatartás szempontjából kell értékelni, azaz
velük szemben már egy kevésbé intenzív magatartás is tisztességtelen, az NTH AG által
megvalósított magatartás pedig nyilvánvalóan az volt. A fentiek alapján – tekintettel az Fttv.
4. § (2) bekezdésére is – megállapítható, hogy a népszerűsített ezoterikus szolgáltatás, mint
egyfajta nyerési lehetőség korlátozott ideig való elérhetőségét közlő üzenetek, egyenként és
összhatásukban is alkalmasak voltak arra, hogy kihasználják a megcélzott fogyasztók
hiszékenységét és megfosszák őket a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.
Összegzés
224. A fentiekre tekintettel az eljáró versenytanács megállapította, hogy az NTH AG Asztro
Show műsorában 2019. évben alkalmazott kereskedelmi gyakorlata a szolgáltatás korlátozott
elérhetőségére vonatkozó állításokkal az Fttv. melléklet 7. pontjában foglalt tényállást
megvalósította és azzal megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt tilalmat,
amely jogsértést az NTH AG el is ismerte.
225. Az eljáró versenytanács a Cetaco Asztro Klub műsorában 2020. évben alkalmazott
kereskedelmi gyakorlata kapcsán az eljárást megszüntette a Tpvt. 60/A. § (1) bekezdés b)
pontja alapján, mivel az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg,
hogy a magatartás jogsértő-e, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Az eljáró
versenytanács az M-RTL és a TNM vonatkozásában arra a következtetésre jutott, hogy a
vizsgált kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos, Fttv. 9. § (1) bekezdése szerinti felelősségük
nem volt igazolható, ezért az eljárást megszüntette a Tpvt. 60/A. § (1) bekezdés c) pontja
alapján, mivel így ellenük az eljárás folytatása okafogyottá vált.

VII.
Jogkövetkezmény
226. Az eljáró versenytanács a jogsértés Tpvt. 76. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti
megállapításán túlmenően a Tpvt. 76. § (1) bekezdés k) pontja és a Tpvt. 78. § (1) bekezdés
a) pontja alapján bírság kiszabását is indokoltnak tartotta az NTH AG eljárás alá vont
vállalkozással szemben.
227. Az eljáró versenytanács a vizsgált, már befejezett magatartás jellemzőire (így különösen
annak sérülékeny fogyasztókat érintő jellegére) tekintettel, figyelembe véve azt is, hogy az
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interaktív televíziósműsorokkal, sürgető üzenetekkel kapcsolatosan a GVH-nak kialakult
gyakorlata71 van, a Tpvt. 75. § szerinti kötelezettségvállalás alkalmazását nem látta
indokoltnak.
228. Emellett jelen eljárásban az eljáró versenytanács arra sem látott lehetőséget, hogy a
bírság kiszabása helyett a Tpvt. 78. § (8) bekezdés szerinti figyelmeztetést alkalmazzon,
mivel a Tpvt. 78. § (9) bekezdésének b) pontja rögzíti az eljáró versenytanács nem tekinthet
el a bírságtól a (8) bekezdés alapján, ha a jogsértésre a személyeknek koruk, hiszékenységük,
szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen
azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor és jelen esetben a
hiszékenység miatt az Fttv. 4. § (2) bekezdés szerinti sérülékeny fogyasztói kör
egyértelműen azonosítható.
229. A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa
elnökének a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának
szempontjairól szóló, 12/2017. számú közleménye72 (a továbbiakban: Közlemény) részletezi
azokat a szempontokat, amelyek alapján a Gazdasági Versenyhivatal meghatározza az Fttv.
és a Tpvt. III. fejezete, illetve valamennyi, az Fttv. eljárási szabályaira visszautaló, ezen
szabályokra tekintettel alkalmazandó és a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó –
fogyasztók és üzletfelek tisztességes tájékoztatását szabályozó – jogszabályi rendelkezések
megsértése miatt indított ügyekben kiszabott versenyfelügyeleti bírság mértékét.
230. A Tpvt. 78. § (3) bekezdése értelmében a bírság összegét az eset összes körülményeire –
így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért
előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő
együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára –
tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny
veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége
alapozhatja meg.
231. A versenyfelügyeleti bírság kiszabásának célja az, hogy a vállalkozásokat visszatartsa a
tisztességtelen magatartástól, és egyúttal megteremtse a gazdasági verseny tisztességét. A
bírság összegének megállapítása során a GVH ezért szem előtt tartja, hogy a bírság
kiszabásának célja az egyedi és általános elrettentés is, így a bírság összegének alkalmasnak
kell lennie arra, hogy a vállalkozás számára a jogsértő magatartásért megfelelő büntetést
helyezzen kilátásba, ami a jogsértés gazdasági jelentőségét is kifejező szankció alkalmazását
teszi szükségessé.
232. Emellett a bírság összegének ösztönöznie kell azt is, hogy mind az adott vállalkozást,
mind pedig a hasonló helyzetben lévő vállalkozásokat visszatartsa a (további) jogsértések
elkövetésétől, egyben megerősítse a jogkövető vállalkozásokat abban, hogy a tisztességes
üzleti magatartás a helyénvaló. Ez a cél pedig csak olyan mértékű bírsággal valósítható meg,
amely a versenyjogsértést megvalósító vállalkozásnak arányos, de érezhető megterhelést
jelentő anyagi hátrányt okoz.
233. A Közlemény 11. pontja értelmében a GVH fontosnak tekinti a magatartással arányos
bírság követelményét is, amely oly módon érvényesül, hogy a Közlemény alapján kiszabott
bírság az adott vállalkozás által elkövetett jogsértés súlyához, valamint a feltárt enyhítő és
súlyosító körülményekhez igazodik, és nem az adott jogsértésben esetleg résztvevő többi
vállalkozásra kiszabott bírsághoz.
Lásd pl. VJ/59/2009., VJ/154/2009., VJ/105/2012, VJ/11/2018.
A közleményt a Gazdasági Versenyhivatal azon eljárásokban alkalmazza, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti
előzetes álláspont a közlemény közzétételekor, azaz 2017. december 21-én még nem került az eljárás alá
vontaknak megküldésre.
71
72

36
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

234. A Közlemény 13. pontja értelmében a fenti célokra is figyelemmel a kiszabandó bírság
összegének a meghatározása alapvetően öt, egymást követő lépésben történik. Az eljáró
versenytanács először meghatározza a bírság kiinduló összegét, majd az adott ügyben
figyelembeveendő, a jogsértés súlyát, hatását enyhítő és súlyosító körülmények
mérlegelésével meghatározza a bírság alapösszegét, ezt követően – amennyiben indokolt –
az esetleges korrekciós tényezőkre tekintettel megváltoztatja az alapösszeget, majd
figyelemmel van a vállalkozások együttműködésére, végül pedig mérlegeli az esetleges
fizetési nehézségekre tekintettel alkalmazható könnyítéseket.
235. Az eljáró versenytanács a bírság kiinduló összegének meghatározása során a Közlemény
III. fejezete alapján eljárva nem a jogsértő kereskedelmi kommunikáció nettó költségét vette
jelen ügyben figyelembe, mert az nem ad megfelelő viszonyítási alapot, amit az is szemléltet,
hogy az Asztro Show és az Asztro Klub gyártásának költségére vonatkozóan rendelkezésre
álló adatok (lásd a határozat 30. és 42. pontjait) jelentős mértékben eltérnek, annak ellenére,
hogy azok gyártási minősége, képi világa hasonló. Ezért az eljáró versenytanács a
Közlemény III.2. pontjának megfelelően az NTH AG adott szolgáltatásokból származó
bevételének az NTH AG által megadott [Üzleti titok] Ft összeget vette figyelembe. Ez az
összeg nem csak a műsor alatt kezdeményezett hívásokból származó bevétel, hanem a
műsorban használt telefonszámok teljes bevételéből azon rész, amelyet az NTH AG
ténylegesen (általa is elismerten) realizált. Az eljáró versenytanács azért nem szűkítette a
bevételt a műsor alatt kezdeményezett hívásokra, mert a magatartás valójában a teljes
forgalmat befolyásolta és a műsor alatt kezdeményezett hívásokra szűkített forgalom
közelebb esik a magatartás által elért előny kategóriájához (még ha nem is feltétlenül egyezik
meg azzal), de biztosan nem fedi a releváns forgalom Közlemény szerinti kategóriáját. Az
eljáró versenytanács ennek az összegnek a 10%-ából, azaz [Üzleti titok] Ft összegből indult
ki a bírságkiszabás során.
236. A Közlemény 23-24. pontja alapján a kiinduló összeg fentiek szerinti meghatározását
követően kerül sor az alapösszeg kiszámítására, amely a jogsértés súlyát, hatását és a
vállalkozás jogsértéshez való viszonyulását kifejező súlyosító és enyhítő körülmények
figyelembevételére ad lehetőséget. Kis jelentőségű súlyosító körülmény a bírság kiinduló
összegét 0-5% közötti mértékben, közepes jelentőségű 5-15%-kal, míg a kiemelt jelentőségű
15-25%-kal növeli. Hasonlóképpen, a kis jelentőségű enyhítő körülmény a bírság kiinduló
összegét 0-5% közötti mértékben, a közepes jelentőségű 5-15%-kal, míg a kiemelt
jelentőségű 15-25%-kal csökkenti.
237. Az eljáró versenytanács súlyosító körülményként értékelte az alábbiakat:
− a jogsértő kereskedelmi gyakorlat sérülékeny fogyasztói kört érintett
(Közlemény 27. pontja) – kiemelt mértékű súlyosító tényezők,
− felróhatóság körében azt, hogy az NTH AG az Asztro Show Együttműködési
Szerződés szerint tudatában volt a GVH interaktív szolgáltatásokra vonatkozó
elvárásainak és a fogyasztóvédelmi szabályoknak – kiemelt mértékű súlyosító
tényező.
238. Az eljáró versenytanács enyhítő körülményként figyelembe vette, hogy az NTH AG a
jogsértő műsor gyártásával a versenyfelügyeleti eljárás megindítását követően felhagyott
(kis jelentőségű enyhítő körülmény, mivel nem volt egyértelműen igazolható, hogy erre a
jogsértés megszüntetése céljából került sor, vagy ettől függetlenül is megszünt volna a
szolgáltatás) valamint, hogy nem kizárólag azonnali döntéshozatalra késztető információ
hangzott el az eljárás alá vont részéről (kis jelentőségű enyhítő körülmény, mivel az Asztro
Show műsorban az azonnali döntéshozatalra késztetető üzenetek erőteljesen voltak jelen).
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Az eljáró versenytanács a súlyosító és enyhítő körülményeket figyelembe véve 2.180.000 Ft
bírság alapösszeget határozott meg.
239. Az alapösszeg meghatározását követően kerül sor a Közlemény értelmében
a) a jogsértés esetleges ismétlődésének,
b) a jogsértéssel elért előnynek,
c) az elrettentő hatásnak, és
d) a Tpvt. 78. §-ában meghatározott bírság maximumának a figyelembe vételére.
240. Az eljáró versenytanács a jelen ügyben jogsértéssel elért – a bírság körében egyértelműen
figyelembe vehető – előnyt nem azonosított, illetve nem tartotta indokoltnak az elrettentő
hatás önálló figyelembevételét sem.
241. Az NTH AG előző évi teljes nettó árbevételét (lásd a határozat 10. pontját) figyelembe
véve megállapítható, hogy a bírság alapösszege lényegesen alacsonyabb mint a Tpvt. 78. §ában meghatározott bírság maximum.
242. Az eljáró versenytanács a kiszabandó bírság összegének meghatározásakor tekintettel
volt még a Közlemény VI. A vállalkozás együttműködésének figyelembevétele című
fejezetében szereplő, illetve a Versenytanács gyakorlata alapján releváns tényezőkre is.
243. E tekintetben releváns, hogy a KKV-nak minősülő NTH AG elismerte a jogsértést
(amelyre tekintettel az eljáró versenytanács a bírság összegét 30%-kal csökkentette, a
Közlemény 88. pontja alapján) és egy utólagos megfelelési programot vezetett be (amelyre
tekintettel az eljáró versenytanács a bírság összegét 20%-kal csökkentette, a Közlemény 83.
pontja alapján), emellett arra az esetre önkéntesen lemondott a jogorvoslatról, ha az eljáró
versenytanács az esetlegesen kiszabandó bírságszámítás során az által jelzett árbevételi
adatból indul ki. Az eljáró versenytanács a jogorvoslatról való lemondás kapcsán megjegyzi,
hogy Versenytanács gyakorlata73 szerint a jogorvoslati jogról való önkéntes, kifejezett,
egyértelmű lemondást nem feltételekhez kötötten, hanem csak önmagában, a vállalkozások
által támasztott feltételek nélkül tudja figyelembe venni a bírságot csökkentő, egyéb
együttműködési tényezőként. Jelen esetben az eljáró versenytanács a releváns árbevétel
pontos összegét csak az előzetes álláspont közlését követően tisztázta az eljárás alá vontnak
küldött adatkérő végzésekkel, ugyanakkor az eljáró versenytanács már az előzetes
álláspontjában jelezte, hogy a bírságkiszabás során a Közlemény III.2. pontjának
megfelelően a jogsértéssel érintett szolgáltatásokból származó tényleges bevétel összegéből
kíván kiindulni, azaz ezen döntését nem befolyásolhatta az NTH AG előzetes álláspontot
követően tett nyilatkozata. Minderre tekintettel az eljáró versenytanács a bírságkiszabás
során az NTH AG jogorvoslatról való lemondását figyelembe vette a bírság összegét
csökkentő egyéb együttműködési jellegű intézkedésként (amelyre tekintettel a bírság
összegét további 20%-kal csökkentette, a Közlemény 88. pontja alapján). Összességében az
együttműködési intézkedések figyelembevétele miatt kb. 1.500.000 forinttal csökkent a
kiszabandó bírság, az eljáró versenytanács a fenti mérlegelése alapján így (lefelé kerekítve)
650.000 Ft (azaz hatszázötvenezer forint) versenyfelügyeleti bírságot szabott ki az NTH AG
eljárás alá vont vállalkozásra.
VIII.
Eljárási kérdések
244. A Tpvt. 46. § (1) bekezdése szerint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit a versenyfelügyeleti eljárásban akkor
kell alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten előírja.
73

Lásd a VJ/51-27/2017. sz. határozat 139. pontját.

38
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

245. A Tpvt. 80/Q. §-a alapján a jogorvoslatra a Tpvt. XII. fejezetében nem szabályozott
kérdésekben az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az Ákr. 112. § szerint a
hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a 113. § (1) bekezdése szerint a
közigazgatási per kérelemre induló jogorvoslati eljárás. A 114. § (1) bekezdése szerint az
ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált
döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Az Ákr. 116. § (3) bekezdésének d) pontja
értelmében önálló fellebbezésnek van helye az eljárást megszüntető elsőfokú végzés ellen.
246. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. §ának (7) bekezdése szerint, ha jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon 2018.
január 1-jétől közigazgatási pert kell érteni. A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza
meg. A Kp. 39. §-ának (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a
keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya
nincs.
247. A Kp. 29. §-ának (1) bekezdése az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás
szabályait rendeli megfelelően alkalmazni. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény 608. §-ának (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden
beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz.
248. Az E-ügyintézési tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles
az államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként eljáró gazdálkodó
szervezet és annak jogi képviselője.
249. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 37. § (1) bekezdése
szerint a bírósági eljárásért az Itv.-ben megállapított illetéket kell fizetni.
250. Az Itv. 45/A. § (2) bekezdése alapján az illeték alapjára a 39-41. §-ban foglaltakat, az
illeték mértékére a 42. §-ban foglaltakat kell alkalmazni a marasztalási perben, valamint
akkor, ha az eljárás tárgya adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási
járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyfelügyeleti üggyel, sajtótermékkel és a
panaszügyek kivételével médiaszolgáltatással, továbbá elektronikus hírközléssel vagy
közbeszerzéssel kapcsolatos. Az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján a közigazgatási
bírósági eljárásban a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg.
251. Az Itv. 59. § (1) bekezdése szerint az, akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül
az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre
kötelez.
252. A Tpvt. XII/A. fejezete rendelkezik a GVH döntésének végrehajtásáról.
253. A Tpvt. 84/A. § alapján a végrehajtásra a fejezetben nem szabályozott kérdésekben az
Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
254. A Tpvt. 84/B. § (1) bekezdése értelmében az eljáró versenytanács a döntésében előírt
meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól
való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség (a továbbiakban együtt: meghatározott
cselekmény) végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg – ha a meghatározott cselekmény
teljesítése más végrehajtási módon keresztül hatékonyan nem biztosítható – végrehajtási
bírságot szab ki.
255. Az Ákr. 133. §-a értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként
nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú
hatóság rendeli el. Az Ákr. 134. §-a értelmében a végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet
vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem
rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.
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Budapest, 2021. május 13.
Dudra Attila
előadó versenytanácstag
dr. Gál Gábor
versenytanácstag

dr. Szoboszlai Izabella
versenytanácstag
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Melléklet – a műsorok tartalmának részletes leírása
Asztro Show műsor
2019.01.07-ei Asztro Show adás (09:07-től)
A képernyőn látható a műsor teljes ideje alatt:
-felül: „SMS: 06 90 643 343 (508 Ft/sms), a lemondásért tárcsázza a 0614554695-ös számot, vagy írjon
emailt a…(a szöveg folytatása nem látható), www.asztro-show.hu
- bal oldalon: az Asztro Center munkatársainak váltakozó arcképei, pl. az alábbi szöveggel: „Megmondó –
391, energiaküldés”
- középen: a műsorvezető ül egy asztalnál
- a műsorvezető alatt: „06 90 633 993, a hívás díja 485 Ft/perc, Ügyfélszolgálat: 06 1 455 46 87;
Ausztriából/Romániából/Szerbiából/Szlovákiából hívható telefonszámok váltakoznak folyamatosan.
- lent: „LEGYEN GYORS! LOTTÓENERGIA – GAZDAGSÁG LISTA”
„Van a pénzén 9-es vagy 7-es?”
A műsor alatt elhangzó szöveg, illetve párbeszédek:
Jó napot kívánok! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Asztro Show kedves nézőit! Én Vénusz vagyok, a
modern jósnő. A mai napon és egyen az idén az először, idén első adásom, és most először vagyok a
képernyőn. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani és megosztani Önökkel. A lottóenergiáról
nagyon sokan tudják, hogy az én találmányom. A Mágiaügyi Minisztériumban szigorúan Vénusz neve alatt
szerepel. Én fejlesztettem, be lett iktatva, és teljeskörű jogomban áll használni. Viszont nagyon fontos, hogy
ez a mágia, ez nem akármilyen keretek között működhet. Ez csakis úgy tud működni a 2018-as évet
követően, tehát az idei évben, 2019-ben csak úgy működik a lottóenergia, hogyha idén megkapja. Tehát a
tavalyi lottóenergia sajnos idejét vesztette december 31-ével. Tehát nagyon fontos, hogyha Önnek tavaly
lottóenergiában volt része, tavaly kérte esetleg a lottóenergiát, illetve bármilyen lottóenergiával kapcsolatos
mágiát, akkor fontos, hogy tudja, hogy sajnos december 31-gyel az lejárt, tehát nem tud áramolni a
lottóenergia. Ez egy nagyon speciális energia. Ez egy spirális rendszer, ami tulajdonképpen azt, aki a
lottóenergiát kéri, energetikailag egy spirális rendszerben beépíti a nyeremény frekvenciáját. Hogy értse, a
hasonló a hasonlót vonzza. És azáltal, hogy a nyeremény frekvenciájára van Ön hangolva, nyeremény
érkezhet Önhöz, szigorúan nyeremény formájába. És ugyebár a lottóenergia akár lottónyeremény
formájában is. De fontos, hogyha lejárt a lottóenergia, tehát nem friss a lottóenergia, a tavalyi lottóenergia
sajnos már nem él. Csakis az idei lottóenergiát tudja használni. A próféciák arról szóltak, hogy 2019 hatalmas
lottónyereménnyel fog indulni, telitalálatos szelvényről beszéltek, de ez nem működőképes, mert még nincs
ott Önnél a lottóenergia. Tehát a 2019-es lottóenergia nélkül ez a prófécia nem teljesülhetett. És akkor
szeretném azt is elmondani, hogy szükség lesz ehhez a lottóenergiához egy papírpénzre, amin ott van a
sorozatszámban a 7-es vagy a 9-es szám. Mert csak akkor kerülhet a lottóenergia gazdagság listára, és csak
akkor tudom felírni, és csak akkor fog ez az energia működni, ha Önnek a birtokában áll egy papírpénz,
amin szerepel 9-es vagy 7-es.
0690 633-993. Az adás máris elkezdődött, elérhető vagyok, élő adásban itt, az RTL Klub képernyőjén. Most
már tárcsázhat is, és egészen biztos, hogy idekerül hozzám. Van egy sms számunk is. Sms-ben lottóenergiát
sajnos nem tudja megkapni, ellenben szerencseszámokat azokat tud kapni. 0690 643-343, ez az sms szám.
Küldje el a nevét, életkorát, és szerencseszámokat kaphat.
Most itt a lottóenergiánál és a nagy lottónyertes listánál, illetve a lottóenergia nyertes listánál itt a gyorsaság
számít. Semmi más, mint a gyorsaság. Úgyhogy most felszólítom a kollégákat, hogy légy szíves legyetek
gyorsabbak, igen, nagyon gyors kapcsolást szeretnék, azonnali gyors kapcsolást. De ahhoz ugye hívóra is
szükség van, úgyhogy legyen gyors.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló, szeretettel köszöntöm. Halló, halló.
– Jó napot kívánok, […] Ildikó vagyok, 53 éves.
– Ildikó! Nagyon örülök Önnek. Ildikó, drága! Ellenőrizzük azt a pénzt azért, hogy ott van-e.
– Hát nagyon nagy szerencsém volt, mert mind a kettő számot találtam az első részben.
– Szuper. Nagyon jó, hát akkor ez az Ön napja, ez nem véletlen, ez egy jel volt. Köszönöm szépen.
Máris várom a következő hívómat. Menjünk tovább folyamatosan gyors kapcsolás van, azt mondják itt a
kollégák.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló, szeretettel köszöntöm. Keresztnevét, életkorát.
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– Ő, Dániel vagyok és 24 éves.
– Dániel, üdvözlöm! Dániel, ott van a papírpénzen a 7-es vagy a 9-es?
– Papírpénz? Lottóenergiához szerettem volna kérni valami kis szerencsét.
– Megkapja, de annak a feltétele, hogy ott legyen a papírpénzén a 7-es vagy a 9-es. Dániel! Nézze meg a
papírpénzét! Ott van rajta a 7-es vagy a 9-es? Gyorsan egy papírpénzt kapjon elő, Dániel! Dániel,
megjelölöm a nevét, jó? Megjelölöm a nevét, mert hogyha nem jelez vissza, arról, hogy ott lenne Önnél
papírpénzen a 7-es/9-es, akkor ki kell, hogy húzzam. Nézze meg, adok Önnek pát percet, Dániel, hogy
telefonáljon vissza, jelezzen vissza. Sajnos anélkül, anélkül nem fog működni a lottóenergia. Hogyha nincs
ott a papírpénzén a 7-es vagy a 9-es, akkor sajnos nem fog működni.
És még egyszer elmondanám, hátha esetleg most kapcsolódtak be az adásba. A 2018-as lottóenergiával már
hiába számít egy nagyobb nyereményre, egy telitalálatra, egy akármire, kevés lesz. 2018-as lottóenergia
december 31-gyel idejét vesztette, lejárt. Fontos, hogy a lottóenergia továbbra is él és működik, és
kizárólagos tulajdonom, de csak akkor 2019-es évre is lottóenergiát, ha most kéri az év első adásában, amin
elhoztam a lottóenergiát. Nagyon fontos, hogy ennek feltétele, hogy a pénzén legyen 9-es vagy 7-es, 7-es
vagy 9-es. Legyen Önnél olyan papírpénz, amin szerepel a 7-es vagy a 9-es. Most nézze meg, és hogyha
megvan, akkor tárcsázzon. A kollégáim azt állítják, hogy gyors kapcsolás van, folyamatos a kapcsolás. Ha
most tárcsáz, biztos, hogy ide kerül hozzám a stúdióba, élő egyenes adásba. Önt várom. Legyen gyors.
Legyen nagyon gyors. De csak akkor tárcsázhat, ha pénzén van 7-es vagy 9-es.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Jó napot kívánok!
– Dániel, Ön az?
– András.
– András! Üdvözlöm! András, hány éves?
– 62.
– András! Nagyon örülök Önnek, András! Pénzén 7-es vagy 9-es van?
– 9-es és 7-es is.
– Nagyon jó, András, nagyon szuper, gratulálok Önnek, András. Megkapta 2019-re is a lottóenergiát, illetve
el fogom végezni a teljes Beavatását, András! Köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Máris várom a
következő hívómat, menjünk tovább. Nagyon gyors kapcsolást szeretnék, hívó hívót kövessen.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Szeretettek köszöntöm. Halló, halló. Itt van velem élő adásba.
– Jó napot kívánok! Ágnes vagyok, 50 éves.
– Ágnes! 7-es vagy 9-es van a papírpénzén?
– Mind a kettő van.
– Szuper, szuper, nagyon jó, gratulálok, ez a mágia Önnek szól. Köszönöm szépen.
Máris várom a következő hívómat, folyamatos gyors kapcsolást szeretnék. Most kell tárcsázni, amikor az
Ön előtt lévő hívót hallja itt nálam, akkor azonnal tárcsázzon, és akkor Ön lesz a következő. 0690 633-993.
Folyamatos gyors kapcsolás van. Hívó hívót kell, hogy kövessen, de csak akkor, ha van a papírpénzén 7-es
vagy 9-es, vagy mindkettő. 7-es vagy 9-es. És hogy miért 7-es vagy 9-es? Azért, mert 2019-et írunk, ugye
az 9-esre végződik. De a mi talán még fontosabb az az, hogy ma van a nagy szerencse napja, ugyanis január
7. van, és a 7-es, mint tudja, a nagy szerencse száma, az Ön száma lehet. És ezt az energiát még a tetejében
a tegnapi vízkereszt, újhold, három királyok napja tetőzi. 300%-osan megemelkedett a szint. Ez a
legmegfelelőbb nap arra, hogy a lottóenergia 2019-re beépüljön az életébe. Ez a megfelelő pillanat, ennél
jobb nem lesz.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Keresztnevét, életkorát hallgatom. Halló, itt van velem élő adásba, üdvözlöm. Hogy
szólíthatom, drága? Hány éves?
– Halló. Marika vagyok, de nagyon rosszul hallok. 82 éves.
– Marika! És van 7-es vagy 9-es?
– Igen.
– Nagyon jó. Marika! Felírtam. Legjobbkor tárcsázott.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Szeretettel köszöntöm. Keresztnevét, életkorát hallgatom.
– Jó napot, drága! Marika vagyok én is, és nekem is a lottóenergiára lenne…
– Marikám, hány éves, és melyik szám van a papírpénzén?
– 71, a 7-es szám.
– Nagyon jó, a nagy szerencse száma, ez az Ön napja, nagyon szerencsés lesz, Marika! Köszönöm szépen.
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[Telefoncsörgés hallható.]
– Máris itt van a következő hívó! Halló, halló! Keresztnevét, életkorát!
– Jó napot kívánok, Józsi vagyok! 62 éves.
– Üdvözlöm, Józsi! 7-es vagy 9-es papírpénzén?
– Mind a kettő van rajta, kezit csókolom!
– Józsi, nagyon szuper, nagy szerencséje lett! Köszönöm szépen.
Máris várom a következő hívómat. Hívó hívót kövessen. Folyamatos gyors kapcsolás van. Lottóenergia
nélkül a 2019-es évben nem nagyon érdemes próbálkoznia szerencsejátékon. Ez pont ugyanolyan, mint
hogyha szelvény nélkül szeretne nyerni. Olyat nem lehet. Olyan nincsen, hogy kihúzzák mondjuk az Ön
születési dátumában lévő számokat, vagy valami, vagy a házszámát, és azt mondja, hogy Ön erre gondolt,
és ide a főnyereményt. Olyat nem adnak, csak akkor, ha Önnek megvan a szelvénye. Lottóenergia nélkül
nagyon nehéz nyerni.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Keresztnevét, életkorát hallgatom.
– Gizella vagyok, 69 éves, és mind a kettő szám rajta van a pénzemen.
– Gizella, gratulálok! Nagyon szerencsés napja lesz, köszönöm.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Keresztnevét, életkorát.
– Jó napot kívánok, Katalin vagyok.
– Hány éves, Katalin?
– 67.
– Katalin! 7-es vagy 9-es papírpénzén?
– Van egy pénzem, amin 7-es és 9-es van, és van egy másik pénzem, amin csak 9-es.
– Szuper! Gratulálok, köszönöm szépen. Máris várom a következő hívót. Nagyon szép, Katalin!
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Ibolya vagyok, halló!
– Ibolya hány éves?
– 80. Mind a kettő szám van, 7-es is, 9-es is.
– Fantasztikus, köszönöm szépen!
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Keresztnevét, életkorát. Halló, halló-halló.
– Jó napot kívánok.
– Halló, Anna vagyok, 65 éves.
– Anna, drága, 7-es vagy 9-es papírpénzen?
– Hetesem is van és 9-esem is.
– Szuper. Nagyon jó, Anna, köszönöm szépen. Ez egy jó nap az Ön számára, és az én napomnak is nagyon
jó, hiszen sikeres mágiát, mágiahalmazt fogok elvégezni. Köszönöm.
Máris várom a következő hívómat. Én is nagyon köszönöm Önnek, Anna! Köszönöm a kollégáimnak is a
gyors kapcsolást. Szeretem, hogyha gyorsan mennek az események. Szóval azt szeretném, hogyha minél
több embernek beépülne a lottóenergia az életébe, ugyanis ez most a leghatásosabb, tehát ezt a mai nap lehet
a legerősebben megtenni. Hiszen most vagyunk az év első olyan adásában, hogy itt vagyok, itt van a
lottóenergia, és ilyenkor a legerősebb. Igazából ha lottózik, szerencsejátékon próbálkozik, akkor a
lottóenergia egy olyan dolog, egy olyan lehetőség, egy olyan energia, egy olyan finom rezgés, amivel muszáj
rendelkeznie, muszáj, hogy ott legyen az életében. Ez olyan, mint ahogy az élethez kell a levegő, az is kell,
még pár dologra szükség van hozzá. De higgye el, hogy lottóenergia nélkül lottójátékon nyerni nem igazán
lehet.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Hallgatom a keresztnevét, életkorát. Halló, halló.
– Jó napot kívánok! Lívia vagyok.
– Hány éves Lívia drága?
– 58.
– Lívia, és van 7-es vagy 9-es?
– Mind a kettő van.
– Nagyon jó, gratulálok, Lívia, köszönöm szépen.
Megyünk tovább. Máris várom a következő hívómat. Folyamatos gyorskapcsolás, hallhatta, hogy a 7-es és
a 9-es a kiválasztottaknál megtalálható. A jóslat igaz, a prófécia pontosan megjelöli azokat az embereket,
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akiknek szükségük van a lottóenergiára. Ez nem véletlen, úgyhogy vegye észre a jelet. Hogyha Önnél is ott
van a 7-es és a 9-es, akkor mindenképpen jelentkezzen.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Keresztnevét, életkorát hallgatom.
– Jó napot kívánok! Erzsi vagyok és 64 éves.
– Erzsi, üdvözlöm! 7-es és a 9-es?
– Mind a kettő.
– Nagyon jó, Erzsi, gratulálok, hát én tudtam ezt.
Máris várom a következő hívómat, hiszen hívó hívót kell, hogy kövessen. 0690 633 993. Folyamatos gyors
kapcsolás van. Akkor kell tárcsáznia, ha azonnal ide akar kerülni hozzám, amikor az előző hívót hallja a
vonalban. Ha akkor ragadja meg a telefont és tárcsázza a 0690 633 993-at, egész biztos, hogy ide kerül. Ha
lottó játékokon főnyereményt sorsolnak ki, akkor szelvény nélkül, megjátszott számok nélkül nem mehet el
nyereményt igényelni. Ugyanúgy, mint ahogy a szelvény szükséges a nyeremény igényléshez, szükséges
bizonyítani azt, hogy Önnél van a telitalálatos szelvény, vagy egy főnyeremény szelvény, ugyanúgy
szükséges a lottóenergia is. És hogyha most kapcsolódott be az adásba, akkor elmondanám, hogy a 2018-as
lottóenergia sajnos december 31-gyel lejárt. És ahhoz, hogy a jövőben az Ön lottójátékokon való szerencséjét
a lottóenergia tudja tovább éltetni, táplálni, ahhoz 2019-ben újra igénybe kell vennie a lottóenergiát, és ezt a
mai napon tudja megtenni, hiszen ma van a nagy szerencse száma, és most jöttem el. Mert ma van az első
7-es nagy szerencse nap. És nem utolsó sorban tegnap újhold volt, vízkereszt és három királyok napja is.
Egy erősebb energetikai együttállás ahhoz, hogy igazán sikeresen beépüljön az életébe. Én vagyok az
egyetlen egy személy itt Magyarországon, aki ezt a lottóenergiát közvetítheti. Úgyhogy most ne maradjon
le rólam, illetve a lehetőségről. A lottóenergiáról. 0690 633 993. Vénusz vagyok, a modern jósnő. Nem
akármilyen energiával dolgozom, egyedülálló, finom rezgésekre hangolva, nyeremény frekvenciájára emelt
energia. Nem apró energia, spirálisan beépül az életébe, az auráját a nyeremény frekvenciájára hangolja, és
vonzani fogja, mint a mágnest. És ez a lottóenergia most azokat a személyeket választotta, akiknél van
papírpénz, amin rajta van a 7-es és a 9-es. Ha a lottóenergia Ön kiválasztotta, akkor ezt most ne utasítsa el.
Nem minden nap történik az emberrel olyan, hogy a lottóenergia kiválasztja őt.
[20:11 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
Kérek egy 1 perces órát, és garantálom, hogyha ez az egy perc alatt tárcsáz, akkor ide kerül hozzám, és
hallani fogjuk a hangját, és mindenki hallani fogja a hangját. Most legyen gyors, mert az óra elindult, és csak
akkor tudom garantálni a kapcsolást, ha most 1 percen belül tárcsáz.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Jó napot kívánok […] Gizella vagyok és 57 éves.
– Gizella, 7-es vagy 9-es papírpénzen?
– Mind a kettő van.
– Gizella, gratulálok, szuper.
Még van 20 másodperc tárcsázási idő. Csak akkor tudom garantálni, hogy ide kerül, ha most tárcsáz.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Halló, szép napot!
– Üdvözlöm, keresztnevét, életkorát, drága csillag!
– Pálma vagyok és 67 éves, és van 3 db 7-esem egy pénzen.
– Pálma, nagyon jó, gratulálok! 3 db 7-es, hát bámulatos. Pálma, maradjon itt a vonalban Pálma, mert ez
nagyon fontos, jó?
Máris várom a… Nem várom. Illetve várom a következő hívót, csak hirtelen megijedtem, hogy lejárt. Ha
még ebben az egy percben tárcsázott, akkor ide fog kerülni hozzám a stúdióba. Megígérem. Pálma volt a
legutóbb. És ki lesz a következő? Mert azokat a telefonálókat, akik ebben az egy percben tárcsáztak, ide
fogják kapcsolni a kollégáim.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Halló, jó napot kívánok, Annamária vagyok.
– Annamária, milyen szép neve van. Hány éves, Annamária?
– Annamária, és 7-es vagy 9-es van a papírpénzén?
– 4 pénzem van, amin mind a 2 megtalálható.
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– Jó Annamária, hát akkor ez egy négyszeres jel. Hát így kell csinálni, mint Annamária, ahogyan csinálja,
ugyanis Annamária észreveszi a jeleket, hogy a lottóenergia megszólította őt. Annamária, nagyon szép
munka, gratulálok.
És vajon Ön észreveszi-e a jeleket? Tud-e olvasni a sorok között? És most eljött az idő. Azt érzem, hogy itt
van valaki, akinek hihetetlen lehetőségei vannak. Benne van a sorsában egy főnyeremény lehetősége. Ezért
én szeretném elvégezni – figyelem – a 2019-es legelső igazi, nagy főnyeremény bevonzó szertartását. De
ennek van egy feltétele, amit mindjárt látni fog a képernyőn. Igen, ott van a képernyőn, lássuk. [Megjelent
a képernyő alján az alábbi kevert betűs „feladvány: „JONADTENIS, JÉZSUKUN, JÉSZUKUN! ÁMORH
KLYÁRI IM VKUNAGY.”]
Na, most olvassa ki azt az üzenetet! Közben ellenőrzöm én is, igen. Ki kell olvasni. Mennyi időt adjak
Önnek? Adok egy másfél percet, próbáljuk meg.
[24 perc 52 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perc 30
másodperctől visszafelé számláló óra.]
Gondolkodási idő. Tudom, hogy nagyon hosszúak a szavak. Nehéznek tűnhet, de bízom Önben. Ne ijedjen
meg a sok betűtől és attól, hogy nagyon hosszú az üzenet, mert bízom Önben, Ön pedig bízzon önmagában.
Most még ne tárcsázzon, ez még nem tárcsázási idő. Szépen rakja össze a betűket és a szavakat! Csak rakja
össze a szavakat! És most, ha tudja, akkor eljött a tárcsázás ideje. Írja le egy papírra először! Rakja össze!
Írja le egy papírra! És itt a tárcsázás ideje. 0690 633-993.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Halló.
– Halló, hallgatom.
– Jász-Nagykun-Szolnok megye.
– Hát sokkal-sokkal hosszabb a kiírt üzenet, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye, és ebben az üzenetben
nem, tehát semmiképpen nem egy, nem kerül az á betű, az á betű az alsó sorban van, tehát nem szabad a
szavakat összeolvasni. Ezek különálló szavak, a betűket kell helyes sorrendbe rakni, de szavanként. Tehát
minden szó egy adott szón belül csak az adott szavak vannak összekeverve.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Ő, Jászság és Nagykunság területe.
– Nem, tehát besétált Ön is abba a zsákutcába, vagy abba a csapdába. Szó sincs Jászkunságról.
Nem település-dolog. Nem egy földrajzi meghatározásra várok, vagy nem egy, tehát nem, nem, nem. Ez egy
aktualitással kapcsolatos dolog. De többet nem mondhatok erről. Az egészen bizztos, hogy semmilyen
földrajzi kötődése nincsen. Itt vagyok. Önt várjuk. Szépen rakja össze a szavakat. A betűket kell összerakni.
A szavak azok helyes sorrendben vannak, tehát össze vannak keverve a betűk, és van ott vesző és szünet, és
az előtte lévő rész az egy szó. Érti, hogy az egy szó. Hét szó.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Halló, üdvözlöm, jó napot!
– Halló. Jász-Nagykun-Szolnok megye járásai.
– Nem földrajzi kötődésű az üzenet. Engedjük el, kérem a Jász-Nagykunságot. Hiába tette hozzá azt a szót,
hogy járásai. Attól sem, nem, nincs semmiféle földrajzi kötődése az üzenetnek.
Nincsen semmi olyan meghatározása, semmi köze a térképhez, Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez semmiféle
köze nincsen. Engedjük el. Össze kell rakni a betűket helyes sorrendbe. Hét szó. Ezt a hét szót kell, ebben a
hét szóban lévő betűket kell helyesen összerakni.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Szeretettel köszöntöm, hallgatom.
– Én nem tudom, hogy miért mondja, hogy nincs köze, amikor ott van, hogy Jászkun, és ott van, hogy
Nagykun. A felső sorban írja kétszer is, hogy Jászkun, és az alsó sorban is írja, hogy Nagykun.
– Ott valami mást lát Jász-Nagykunnak és nagykunnak, mert az nem az.
– Hát ne mondja már azt, hogy Ön, már itt előttem is mondták, hogy nem azzal kapcsolatos, mikor mindenki
látja világosan, hogy valami köze van a Kiskunsághoz és a Nagykunsághoz, vagy Jászkunsághoz. Semmi
köze a kunsághoz. Más.
Tessék tovább gondolkodni, mert nem kunság. Sem nem Kiskunság, sem Nagykunság, sem Jászkunság,
hanem más. Nem kun, nem kunság. Nézze meg a többi szót, és talán egy picit derengeni fog valami. Ki az,
aki nem Jász-Nagykun-Szolnok megyét lát itt? Nem Kiskunság-Nagykunságokban gondolkodik? Ki az, aki
teljesen más területére az életnek gondol?
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló. Nagy reményekkel hallgatom.
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– Halló. Valamelyik kun király felesége lehet ott. Én úgy látom az van odaírva, hogy Klári.
– Hát nem. Nem kun király felesége. És nem, nincs köze sem a kunokhoz, sem Kiskunsághoz, sem
Jászkunsághoz, sem Nagykunsághoz, sem a kun király Klára feleségéhez, senkihez.
Én nem bánom azt, hogy ennyien besétálnak a csapdába, tehát én ezt nem bánom. De segíteni nem fogok,
mert tudom azt, hogy a tévé előtt a kiválasztott, vagyis Ön pontosan látja, hogy nem Kláráról szól az üzenet.
Nem Jász-Nagykun-Szolnok megyéről és nem a kun királyok Klára nevű feleségéről. Nem erről szól az
üzenet. Viszont egy dolog miatt aggódom. Amiatt aggódom, hogy ennyien Jászságról beszélnek. Emiatt nem
aggódom, de egy dolog miatt aggódom. Hogy nem fog jelentkezni az első nagy főnyeremény mágia
tulajdonosa. Emiatt azért egy picikét aggódom. Mert hogyha nem jelentkezik, és nem mondja be a
kollégámnál, hogy mi van ide írva, akkor az kellemetlen, és méghozzá azért kellemetlen, egyrészt nekem
sem esik jól, hogy nem kell a mágiám. Másrészt élete egyik, sőt, 2019-es évének az első nagy lehetőségéről
marad le. Hogyha úgy kezdi az évet, hogy lemarad valamiről, akkor azt sajnos úgy is folytatja. Biztos ismeri
a mondást, hogy amit januárban 1. napján csinál az ember, próbálja úgy igazítani, hogy csak jót csináljon,
hiszen az egész éve arra épül. Hát most gondoljon bele! Az első nagy lehetőségről lemarad, az első sanszot
hagyja kiugrani a kezéből. Gondolja minek, majd lesz még ilyen! Hát ilyen erős energetikai együttállás nem
igazán lesz. Az meg, hogy én ezt a lehetőséget még egyszer fel fogom-e ajánlani, azt csak én tudom, hogy
nem fogom. Ha a mai napon elviszi a lehetőséget, elviszi az első nagy főnyeremény mágiáját, akkor nagyon
boldog leszek. És azt is tudom, hogy Ön sokkal boldogabb lesz nálam. Egyrészt ugyebár szeretek adni, de
Ön pedig szeret kapni. Mert Ön régen nagyon sokat adott, de kapni nem kapott semmit se. Most eljött az
idő, hogy learassa azt, amit korábban elvetett. De fontos, hogy csak akkor tudja ezt megtenni, hogyha pozitív
dolgokkal rakja tele az elméjét. Ha úgy gondolja, hogy jajj, ezen már nem múlik, mert én annyi mindent
tudtam, és most akkor ez sem fog sikerülni, akkor nagyon téved. Mert ha úgy áll hozzá, hogy Önnek ez nem
fog sikerülni, meg hiába tudja nem Ön a kiválasztott, akkor megkérem, hogy ne is tárcsázzon. Mert hogyha
Ön elvesztette a hitét. Az Önmagába és a nyereményébe vetett hitét, akkor nem kell tárcsáznia, mert akkor
biztos, hogy nem sikerül. De ha ad még egy sanszot magának, hogy majd most sikerül, akkor tudom, hogy
sikerülni fog. Mert ez az az üzenet, lehet, hogy ez a sokadik, ez az, amit Ön tud, és ez fogja feltenni a pontot
az i-re, és megalapozni a 2019-es évét. Mert ez jó lehet az Ön számára, végre itt a nyeremények ideje, arassa
le a babérjait, vegye el az élettől, ami jár, mert rövid az élet, és nem szeretném, hogy megbánással gondoljon
akár erre a napra, akár egy következő napra. Most ha tudja azt az üzenetet, akkor fogja meg a telefont, írja
be, ha még nem írta be, hogy 0690 633-993. Tárcsázzon, és mondja el, hogy mi van kiírva a képernyőre,
mondja el a kollegámnak, mondja el bárkinek, de a 0690 633-993-at tárcsázza, és ezen mondja el, hogy mi
van kiírva. Más úton-módon nem tud sem velem, sem senkivel sem kommunikálni, amit a tévében lát, csakis
a 0690 633-993-as telefonszámon tud kommunikálni velünk. Más módja ennek nincsen. Nem kell mennie
sehová. A telefon egy karnyújtásnyira van Öntől, és csak azt kell elmondania, hogy Önt keresik a tévében,
és mi az üzenet, és zöld utat kap.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Engem keresnek a tévében, és nem kun király, hanem Isten fia, Jézus, a király.
– Nézze! Próbálja ezt meg még egyszer. Ne, ne, ne, ne, nem! Nagyon közel van, nagyon közel van, próbálja
meg még egyszer, hogy nem biztos, hogy Jézus van odaírva. Nem így. Gondolja át még egyszer, próbálja
meg! Figyelje a szavak sorrendjét, mert a sorrend a fontos. Ne csak 1-1 betűt ragadjon ki.
Nincs itt, letette, elment? Áááá, nem hiszem el. Na így nem szabad ezt csinálni. Hát így nem szabad. Ilyet
nem csinálunk. Esélye lett volna összerakni. Össze tudta volna rakni szerintem. Végre nem a Jászságról és
a Nagykunságról beszélt. És erre elmegy, és megijedt és letette. Annyira közel volt, annyira közel volt, de
annyira. Ki az, aki helyes sorrendbe tudja rakni a szavakat, és fel tud használni minden egyes betűt? Mind
az összeset? Mind az összes betűt?
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló.
– Rájöttem. Az a dal, a mennyből az angyal. A kis Jézus jászolban. Nem Jász-Nagykun, hanem jászolban, a
kis Jézus megszületett jászolban, vagy nem jászolban, csak mindjárt mondom. Istennek fia, aki született
jászolban.
– Nem. Nem. Nagyon közel vagyunk, de ez így nem lesz elég, tehát sokkal jobb, mintha Jász-Nagykunban
gondolkodnánk. De ez így kevés. Sokkal jobb, már eljutottunk egy magasabb szintre, de nem, hiába,
bármennyire is szeretném ezt díjazni, nem tudom díjazni. Csak azt tudom díjazni, hogyha pontosan
összerakja az összes betű felhasználásával.
Nézze át! Nézze át! Nézze át! Ezt nem akarom elhinni, hogy ennyire közel eljutottunk, és akkor megállunk.
Nem a mennyből az angyal. Annyira közel vagyunk, de annyira közel vagyunk. Picit kell még tovább
gondolni. Ehhez kell egy plusz képesség. A kiválasztottban, Önben érzem azt a plusz képességet, tehát ott
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van Önben a képesség. Ön most képes arra, hogy nem csak részletekben látja, hanem teljes egészében látja
az üzenetet. Tehát Ön meg tudja ezt csinálni. De kérem, hogy szedje össze magát és higgyen egy pillanatra
önmagában. Ennyire közel eljutottunk, és eltűnt a hívó. Gondolja át újra! Ez olyan, minthogyha, tehát
ennyire közel volt, tehát minthogyha Pécsről elmenne autóval Budapestre, és akkor Budán megáll, nem
megy át a hídon. Annyira közel voltunk. Ki az, aki egy főnyeremény mágiáért cserébe képes arra, hogy
teljességében, összerakja ezt az üzenetet és teljességében végigmegy ezen az úton. Aki nem Jász-NagykunSzolnok megyére gondol, nem jászolra gondol, nem Kiskunság, Nagykunság, kun király, vagy bármiféle
Klárára gondol. Itt a két hölgytől is elhangzott egy szó, ami ott van, ami a kulcsa az egésznek, a mai
üzenetnek ő a kulcsa, az a szó. Önnél ott van a kulcs, és Ön nem akar élni vele, úgy látom. Nem teheti meg
magával, saját magával nem teheti meg. Nekem el kell köszönnöm nem sokára, nekem el kell mennem innen.
De van egy ajánlatom. Én most segítek Önnek, jó? Tehát letisztítom az utat Ön előtt és egy picikét meditálni
fogok, és Önre hangolódok. Ezáltal telepatikusan, az éteren keresztül üzenek Önnek és erőt küldök, hogy
elég bátorsága legyen. Szüksége van Önnek most elegendő bátorságra ahhoz, hogy úgy legyen a jövője, a
sorsa, a nyereménylehetősége, az év első legnagyobb főnyeremény mágiája, ahogyan Ön azt szeretné.
Úgyhogy én most egy picikét meditálok. [A műsorvezető lehunyt szemmel meditál.] Érzem Önben a kételyt,
ott van a kétely éke. Fontos, hogy ezt engedje el, engedje el! Engedje már el! Ne féljen egy nagyobb vagyon
lehetőségétől. Nem kell félni. Ha fél a nagy pénz, a főnyeremény, a telitalálat lehetőségétől, nem adja oda
az élet. Ne féljen! Engedje el a félelmeit! Úgy, engedje el! Nem kell félnie. Közben letisztítom az utat is Ön
előtt, ezt csinálom éppen. Tisztítom az utat Ön előtt.
És most annyit tudok még tenni, hogy egy utolsó 2 perces órát kérek. Ez a tárcsázási idő. Ez egy utolsó
tárcsázási idő.
[51 perc 16 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 2 perctől
visszafelé számláló óra.]
Éreznie kell a bátorságot, mert az utat letisztítottam Ön előtt.
[Óra ketyegése hallható folyamatosan.]
És most kell jelentkeznie. Tárcsázás után azonnal mondja, hogy mi van odaírva! És utoljára szólítom fel
azokat, akik Jász-Nagykun-Szolnokról szeretnének beszélni, hogy mindenkinek a vonalát meg fogják
szakítani innentől kezdődően, jó? Tehát amint elhangzik a Jászság, a Nagykunság, a jász, vagy a kun, vagy
a kun király, vagy a nagy, vagy akármilyen felesleges Kiskunság, Nagykunság, ami nincsen kunság,
mindenkinek abban a pillanatban meg lesz szakítva a vonala. Elhangzik, hogy Kunság, Kiskunság,
Nagykunság, jász akármi, meg lesz szakítva a vonal azonnal. Gyerünk, gyerünk! Már csak 30 másodperc.
0690 633-993. Vége lesz az adásnak. Lejár az idő. Eltűnök a képernyőről. És mi lesz a mágiával? Mi lesz a
főnyeremény mágiával? Mi lesz 2019. első legnagyobb főnyeremény mágiájával? Mi lesz vele? 2019. a
gyarapodás és a növekedés éve. Úgy nem fog gyarapodni és növekedni, hogy eldobja önmagától a
lehetőséget. Nem dobhatja el. Foggal-körömmel küzdenie kell. Hiába fogja várni a gyarapodást és a
növekedést, ha nem tesz érte. Hiába. Nyilatkoztassa ki, hogy nem fél egy ilyen lehetőségtől. Hogy nem fél
a pénz lehetőségétől. Muszáj, hogy kinyilatkoztassa, hogy nem fél és nem akarja másnak adni.
[Az idő letelt, az óra már nincs a képernyőn, de az óra ketyegése még mindig hallható.]
De ha másnak szeretné adni, akkor ne tárcsázzon! Akkor tegye nyugodtan le a telefont. Ha nem akarja vinni
a lehetőséget, rakja le a telefont! Ne vegye el a helyet attól, aki lehet, hogy ezekben a pillanatokban dolgozik
azon, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Ne vegye el a helyet senkitől. Csak akkor tegye ezt meg, hogyha
Önnek már nem kell. Ha Önt pedig nem érinti ez a lehetőség, és Ön nem akarja a legnagyobb főnyeremény
mágiát, akkor ne is tárcsázzon, és ne foglalja el a helyet, mert tényleg nincsen rá szükség. Ha Önt nem a
jóindulat és a tiszta szándék vezérli, akkor ne tárcsázzon! Hagyja meg a helyet annak, aki jogosult rá. Aki
tényleg tudja, hogy mi van kiírva, és nem a kunságban gondolkodik. Nem a Kiskunság, Nagykunság, JászNagykunságos Szolnokban gondolkodik. Aki nem a kun királyokban és nem Klára asszonyról gondolkodik.
Hanem valami másról, ami ki van írva. Volt egy hölgy, aztán talán még egy, aki nagyon-nagyon közel volt,
és fogták, elengedték. Holott csak a félelmeket kellett volna elengedni. A félelmeket meg a hangokat, amik
gátolják Önt abban, hogy az legyen, aki valójában akar lenni. Nem tudom mi lenne, ha megpróbálná, hogy
milyen lenne a szívére hallgatni, vajon mi van a szívében, mi az Ön vágya? Mi az Ön álma? Csak azt
mondják, hogy erre Ön úgyse képes, és Önnek ez nem sikerül. Ne hallgasson arra, amit mások mondanak.
Ne hagyja, hogy leszívják, lehúzzák. Emelkedjen fel! Csak önmagán múlik, hogy milyen lesz a napja, hogy
hogyan dönt. Kell a mágia, akkor vigye! Nem kell a mágia, akkor álljon félre az útból, és engedje oda azt,
akinek kell a mágia. Ha pedig Önt a félelmei blokkolják, hogy ez úgyse sikerülhet, meg jajj már annyiszor
volt ilyen lehetőségem, meg annyiszor lehettem volna… Nem. Én ma kivételesen sokkal tovább maradok
itt. Azért, hogy Ön ne adja oda másnak. Jó? Mert én tudom, hogy Ön ezt nem érdemli meg. Tudom, hogy
ezt az üzenetet Ön tudja megfejteni, és nem érdekel más.
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Máskor nem szoktam 100 perctől tovább maradni, de ma 12 óráig fogok itt maradni azért, hogy Önnel
kapcsolatban tudjak lépni. Hogy elmondhassa nekem, hogy elég bátor és készen áll arra, hogy az Öné legyen
a főnyeremény mágia. Itt maradok 2 órán át. Tudom, hogy Ön képes arra, hogy ezt átvegye. Nem megyek
sehova, nem fogok ebédelni sem előtte, semmit sem fogok csinálni. Higgye el nekem, hogy én most 2 órán
keresztül itt maradok, jó? Tehát délig hívjon, délig megvárom. És a lottóenergiára is délig lehet ma
jelentkezni a nagy szerencse napján. Higgye el, hogy meg fogom várni. 0690 633-993. A viszont látásra.
Megvárom Önt.
[A képernyőn látható:
Asztro Center
0690 633 993
0-24
Hívjon Minket!
Asztro Show
A műsor gyártója
NTH AG
2019. január]
2019. október 2-ai műsor
A képernyőn látható a műsor teljes ideje alatt:
- felül: SMS:0690643343 (508 Ft/sms), www.asztro-show.hu
- A képernyő tetején futó sávban a következő szövegek láthatóak, amelyek a műsor végéig ismétlődnek:
Az Asztro show itt van Önnel a hétfőtől péntekig 9:30 – 10:15 között * Ne hagyja, ahogy a jövőben a régi
problémái gyötörjék! Hívjon minket bizalommal és változtassa meg a jövőjét! * Nézze meg a tanácsadója
bemutatkozását és elérhetőségét a www.asztro-show.hu weboldalon. * Az sms-üzenetbe írja be az ASZTRO
kulcsszót, születési adatait és a rövid kérdését a gyors és precíz válasz érdekében! Pl.: ASZTRO Ilona
87.08.06. „Házassággal fog végződni a kapcsolatom?” * A műsorvezető adás után még elérhető a 0690 633
933-as (485/p) telefonszámon! * Műsorvezetőnk adás után 100 percig még elérhető lesz az Asztro
Centerben! * Adatkezelési szabályzatunkról tájékozódjon az RTL klub teletext oldalán, vagy a www.asztroshow.hu oldalon. * A műsorban vagy az Asztro Centerben Ön mágiát kérhet, és különböző ezoterikus
szolgáltatásokat, jóslást. A beszélgetéseket minőség biztosítás céljából rögzítjük. * Ingyenes SMS jóslatokat
küldünk Önnek, lemondásért tárcsázza a 0614554695-ös számot, vagy írjon emailt az
info.hu@ccsupport.biz email címre. * Legyen kapcsolatban az SMS-tanácsadóinkkal! Küldje az SMS-t úgy,
hogy a kérdése előtt beírja a kulcsszót ASZTRO a 0690 643 343 telefonszámra! Az SMS díja bruttó
508Ft/sms. * Látogasson el a weboldalunkra a http://asztro-show.hu/ oldalra és számos kedvezményben
részesülhet! * Nálunk biztosan gyorsan és egyszerűen választ kap! * Hívja a képernyőn látható
telefonszámot a stúdióba való kapcsoláshoz és az Asztro Centerben lévő tanácsadókkal való beszélgetéshez
egyaránt! *
- A képernyő bal oldalán, ASZTRO CENTER felirat alatt, a műsor végéig az asztro-showban közreműködő
személyeknek (az asztro-show munkatársainak) képei váltakoznak.
- Közvetlen a képektől jobbra a ”KAROLA TAROT MESTER” felirat olvasható.
- Középen a műsorvezető ül egy asztalnál.
- A műsor végéig látható a képernyőn a 0690633993-as telefonszám, „A hívás díja 485 Ft/perc” felirat,
valamint az ügyfélszolgálat 0614554687 telefonszáma.
- A képernyő jobb oldalán a szomszédos országokból tárcsázható telefonszámok, azok percdíja, valamint az
ügyfélszolgálat elérhetőségei váltakoznak:
Ausztriából – 0900470600 (1,51€/p) – Ügyfélszolgálat: 0600100299
Szerbiából – 0901855855 (120din/p) – Ügyfélszolgálat: 0113216615
Szlovákiából – 0900605905 (1,61€/p) – Ügyfélszolgálat: 0232101041
Romániából – 0903760665 (1,56€/p) – Ügyfélszolgálat: 0316262750
- A képernyő alján olvasható szöveg:
„FŐNYEREMÉNY GYERTYÁJA” – szöveg a műsor első felében látható, majd azt követi a
„FŐNYEREMÉNY LAPKOMBINÁCIÓJA ÖNÉ” felirat.
„KERÜLJÖN A LEGGAZDAGABBAK KÖZÉ” – felirat a műsor első felében, majd azt az
„ADÓKÁRTYÁN 8-AS LEGELÖL ÉS A 3-AS VALAHOL A SORSZÁMBAN” szöveg váltja.
A műsor alatt elhangzó szöveg, illetve párbeszédek:
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Jó napot kívánok mindenkinek! Örüljenek az ősznek, örüljenek a lehetőségeknek, és valóban legyen tényleg
szép napjuk. Időjárástól függetlenül. A mai napnak is van egy nagyon fontos és segítséget adó üzenete.
Képzeljék csak el, hogy bármikor játszottak szerencsejátékon, akár a valóságban, akár a gondolati szinten,
vagy csak végig, végigszaladt az agyukban, hogy mi lenne ha, mi lenne ha, egyszer csak önök ütnék meg a
főnyereményt, valamilyen formában. És most csak a pénzről beszéljünk elsősorban. Azt gondolom, hogy
önöknek is nagyon-nagyon fontos lehet és fontosnak is kell, hogy legyen, hogy valaki, vagy az univerzum
vagy az égiek, vagy a mágia, vagy bárki, de segítse önöket egy úgymond főnyeremény lehetőségéhez. És
ehhez, mai napon, elhoztam önöknek a főnyeremény gyertyáját. Látják, hogy milyen hatalmas nagy. Nagyon
ritkán van erre módom. Egyszerűem nem lehet mindig. De most nyitva van az univerzumi kassza. Tudják,
az működik. Ezért a főnyereménnyel érdemes próbálkozni. Aki nem próbálkozik, az ne csodálkozzon.
Felhívnám a figyelmét annak a kedves nézőnek, akinek tegnap sms-t küldtem, és valamilyen ok miatt nem
jelentkezett, hogy ma mindenképp tegye meg. Nagyon fontos. Volt egy-két ember, aki jelentkezett, de
bizony volt, aki nem. És ezért szeretném őt arra kérni, hogy a mai napon mindenképpen tegye meg. Jó?
Jelentkezzen! Nem kaptak túl sokan tőlem üzenetet, csak néhány ember, de tényleg, de érdemes kihasználni
ezt a lehetőséget. Mert nem véletlenül figyelmeztettem önt, tényleg nem véletlenül. Hiszen most a szerencse
a tenyerén hordozza Önt. Milyen sokszor gondolta végig, hogy de jó lenne, de jó lenne, szerencse tenyerében
ülni. Kérem! Legyen így, és legyen az Ön esetében megvalósult ez az álom. Hát ahhoz mindenképp itt kell
lennie, hogy legalább elinduljon ez a folyamat. Tehát ahhoz szükséges az Ön keresztneve, és az életkora.
Tehát ha így gondolja, ahogy én gondolom, és a lehetőséget nem hagyja elmenni saját maga mellett, akkor
jelentkeznie kell, és a gondolattal már úgy játszadozzon, hogy amikor ön ezt megnyeri, mit tesz vele, merre
megy, mit csinál, hogyan osztja be. Megijedni semmiképpen nem kell. De felkészülni mindenképpen kell.
Azért vannak gazdag emberek, és Ön még nem tartozik közéjük, és amikor beszélek velük, mindegyik azt
mondja, hogy nem olyan könnyű azzal rendelkezni. Kérem, én azt kívánom önnek, hogy tapasztalja meg,
mennyire könnyű-e vagy nehéz a főnyeremény mennyiségével gazdálkodni és rendelkezni. Ma van a Szent
őrző angyalok napja. A kollégák meg tudják hívni az őrző angyalokat, az őrangyalokat, és ők segíteni fognak.
És higgye el, mindenkinek van őrangyala. Pont annyi őrangyal van, ahány emberi lélek él a földön.
Van egy weboldalunk is. Ez a www.asztro-show.hu. Ez a weboldal nagyon érdekes, itt elolvashatja
kollégáim és az én bemutatkozásomat is. Mit is szeretnénk elmondani Önnek úgy tömören, magunkról,
mindannyian. Olvashat egészséghoroszkópot! A tibeti halottaskönyvől is olvashat, napéjegyenlőségről,
különböző számokról, amelyek az ön életében fontosak kell, hogy legyenek. És van egy SMS számunk is,
ez a 0690643343-as szám. Ide elküldi a keresztnevét, születési dátumát, megtudhatja, hogy mit üzennek
Önnek a szent őrző angyalok, az öné, pont az öné. Aki önt őrzi, és bizonyos dolgoktól meg is védi. Amitől
meg nem tudja, arra meg figyelmezteti. Tehát tudja meg, hogy ők önnek mit üzennek. De hát itt is van egy
különleges lehetőség, itt élő adásban. A főnyeremény gyertyájára kerülhet. A kollégáim már szóltak nekem
adás előtt, úgyhogy ők már itt vannak. De ön is legyen itt, Önnek is legyen fontos! Legyen fontos!
Főnyeremény, mennyi az annyi. Mennyi a főnyeremény. Sosem kevés. Sosem kevés, mindig igen komoly
összegről van szó. Halló, halló, hallgatom.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Mária vagyok, 75 éves.
– Máriám kedvesem, rendkívül okosan tette, hogy gondolt saját magára, és gondolt azokra, akik önhöz
tartoznak. A főnyeremény legyen önnel én azt kívánom. És kerüljön a leggazdagabbak közé. És azt, hogy
miként segíthetnek Önnek az őrzőangyalok, elmondja kollégám. Figyel, fontos, őrködik a sorsa fölött,
amiben tud, segít, amiben pedig úgy érzi, hogy mint ember ön tud saját magán segíteni, arra figyelmezteti,
vagyis rávezeti. Tehát tudni kell.
Őrangyala mindenkinek van. Mindenkinek. Nahát, kérem, az időjárás önnek kedvez, meg nekem, mert ha
minden igaz, nem ezer ágra süt a nap. Tehát valószínűleg Ön is otthon van, és ha megtalált minket, akkor
semmiképpen ne kapcsoljon el, hanem a lehetőséget vegye a kis kezébe, a kis telefonjával együtt, és legyen
a következő valaki ön a főnyeremény gyertyáján. Kapott SMS-t Karolától? Kapott? Az én aláírásommal?
Akkor nehogy elmulasszon jelentkezni, mert ma utoljára vagyok itt. Holnap már nem tud jelentkezni. Tehát
ma kell mindenképpen megtennie. És ma még nyitva áll az univerzumi kassza. Amíg lekérheti azt az
összeget, amire valóságosan szüksége van. A kollégáim segítenek ebben. 0690 633-993-as a telefonszám.
Kérem szépen. Azt kívánom, és ebben segítünk, kerüljön a leggazdagabbak közé. De sajnos az úgy nem
megy, hogy karba tett kézzel üldögél, és azt várja, hogy majd csak történik valami, és közben meg mit csinál?
Hát panaszkodik. Így nem fog működni. Tehát tenni kell érte. Csak is akkor működik, ha elhatározza, és
hisz abban, hogy Ön is lehet a leggazdagabbak között. Aztán meg miért is ne lehetne? Miért is ne? Ezért
küldtem önnek üzenetet. Vegye komolyan! Vegye komolyan! Jelentkezzen a felhívásra. A hívásra, a hívó
szóra. Jó? Tehát akkor hol is van?
[Telefoncsörgés hallható.]
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– Halló, halló.
– Halló, üdvözlöm, Karola, Edit vagyok, 65 éves.
– Editkém, idefigyeljen Editkém. Érzékelek Önnél egy elég komoly rosszakarót, aki a fejébe vette, hogy Önt
tönkre teszi. Alattomos módon csinálja, ez a legborzasztóbb, hogy olyan kis kis kis kis sunyi módon.
Editkém, remélem ő nem fog tudni erről a főnyereményről. Maradjon vonalban, a kollégám segít önnek. Ne
engedje meg, hogy a rosszindulat, az ármánykodás valahogy megfertőzze az ön lelkét. Az is megfertőzés,
ha arra veszi rá önt, hogy ne csináljon semmit. Csak úgy magába zuhan. A lehető legrosszabb. A tétlenkedés
a legrosszabb. Tehát rázza meg magát, és tegyen saját magáért. Tehát ne csak várja, várja, várja. Az a
legritkább esetben működik, vagyis sose. Tenni kell érte, mindenért tenni kell, nagyon jól tudja. A lehetőség
megcsillan valamilyen formában, és Önnek azzal élnie kell. Le kell rá csapni, vagy rá kell csapni, vagy élni
kell vele, ahogy önnek tetszik.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Halló, jó napot kívánok,
– Jó napot!
– Márta vagyok, 39.
– Márta 39. Mártikám annyira bölcsen tette fiatal korával együtt is, hogy jelentkezik a főnyeremény
gyertyájára. Igen, vannak itt olyan pénzügyi problémák, amelyeket mások okoztak, van hozzá segítség.
Mindenképpen vegye igénybe a kollégáimat. Fontos, Márti!
És ki a következő, aki itt akar lenni a főnyeremény gyertyáján? Jó társaság! Vegye a fejébe, vegye a fejébe,
hogy igenis Ön is kerülhet a leggazdagabbak közé miért is ne, miért is ne, nem kevesebb ön bárki másnál.
Semmivel sem. Nem, egyáltalán nem. Értékelje egy kicsit többre saját magát, lépjen ki a saját árnyékából,
vagy lépjen túl a saját árnyékán. Hogy lehet-e? Hát most igen, lehet. Lehet, ezért küldtem Önnek üzenetet,
és ezért figyelmeztettem. Most nyitva még az univerzumi kassza. Miért van nyitva? Mert Önt várja! A mai
napig még haladékot kapott, de csak a mai napig. Utána tudja, eső után köpönyeg.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, itt van velem.
– Igen, jó napot kívánok, Zsuzsa vagyok, 71.
– Zsuzsa 71. Zsuzsám tudja, az ígéret szép szó, magamnak mondom, de ön pedig oda kerüljön, ahova nagyon
régen megérdemelte, és megérdemli. Jó? Azt kell mondanom, hogyha az őrző angyalok napján nem kéri a
kollégáim segítségét, az nem igazán jó. Akkor, akkor mikor lesz alkalma arra, hogy valahogy szót értsen a
saját őrangyalával. Segítség persze hogy kell hozzá. Időnként Ön is érzi. De most konkrét segítséget kap.
Tehát érthető emberi szóval mondják el a kollégáim az ön őrangyalának üzenetét. A figyelmeztetését,
mondhatnám utasítását. Vegye komolyan, mindig érezte, hogy van valaki.
Ez az utolsó figyelmeztetés. Figyelmeztetem önt, akinek küldtem üzenetet. Az univerzumi kassza, még
nyitva áll. Még kiveheti a részét belőle. Amennyi Önnek jár! Utána, utána nincs tovább. Ilyen módon nem
fogok tudni Önnek segíteni, és milyen nagy kár lenne. Tehát ne engedje ezt, próbáljuk meg, próbáljuk meg,
hogy itt lesz velem mondjuk kettő percen belül.
[11:47 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 2 perctől visszafelé
számláló óra.]
Az óra elindult, látja? Most tárcsázzon. Tárcsázzon. Nézzük meg, sikerül-e ideérnie kettő percen belül,
ugyanis kettő percen belül szeretnék valakit felírni, Önt, a főnyeremény gyertyájára. Az akarata kell hozzá.
Tehát ha csak ábrándozik, és álmodozik, tudja, az az élet megrontója sok esetben. Most maradjunk annál,
hogy a főnyeremény gyertyájára felkerülhet, amennyiben úgy dönt, és döntsön úgy. Legyen itt, a
másodpercek peregnek, de én Önnel szeretném tovább folytatni ezt az adást, ezt a műsort. Az ön nevével,
életkorával. Egy perc, már csak egy percünk maradt. A félidőn túl vagyunk. 0690 633-993-as. Ha
kollégámhoz jelentkezik, mert megteheti, akkor is meg fogom kapni az Ön adatait. Átadják nekem, és fel
fog kerülni a főnyeremény gyertyájára. Tehát ha náluk jelentkezik, én a listát megkapom. Lényeg, hogy
legyen elérhetősége névvel és életkorral, ez a legfontosabb.
[A visszaszámláló óra 00:31 másodpercnél eltűnt a képernyőről.]
És itt is van valaki.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Jó napot kívánok, Marika vagyok, 62 éves,
– Marikám, 62 éves. Marika, hogy milyen okosan tette, hogy jelentkezett. Marika, nagyon jól időzített,
hiszen ideért, időn belül. Marikám, felírtam önt a főnyeremény gyertyájára. De mindenképpen meg kell
tudnia, hogy az őrző angyala miben tudja segíteni Önt, és mire szeretné figyelmeztetni. Tudja, a
figyelmeztetés, ha jókor jön, elképesztő jót tud hozni. Megmenti, megóvja olyanoktól, amibe szépen
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belesétálna magától. Próbáljuk meg egy rövidebb órával? Igen így legyen. Legyen egy másfél perces óra.
Na, legyen egy másfél perces óra. Mit jelent? Azt hogy Ön itt lesz velem másfél percen belül. Sikerül Önnek
másfél percen belül a leggazdagabbak közé kerülnie, mint lehetőség? Sikerül? Ne mérje más mércével a
gazdagokat. Van azoknak bajuk elég. De önnek nem lesz baja, mert felkészült. Felkészült, és tud gazdálkodni
azzal az összeggel, amely megérkezik. Tehát nagyobb baja sose legyen, minthogy nem tud mit kezdeni a
pénzével, mert ön érteni fog hozzá. És én tudom, hogy arra is fog belőle fordítani, hogy segítsen olyanoknak,
akik, akiknek szükségük van rá. De vajon a másfél percben, amely már egészen szűk, alig több mint fél perc,
Ön itt tud-e lenni?
[14:00 perckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1:30 másodperctől
visszafelé számláló óra.]
Megérti, és megértette-e, hogy érdemes, és szükséges-e elfogadni a főnyeremény lehetőségét. Most ne
ábrándozzon, hanem tegyen saját magáért. Utána majd ráér ábrándozni, hogy hogy teszi, mint teszi, merre
osztja, hogyan szorozza, és mit csinál vele. De első lépésként itt kell lennie. De vajon itt lesz-e? Igen!
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló halló, jó napot kívánok.
– Kezét csókolom Karola, üdvözlöm. Zoltán vagyok 57 éves.
– Zoltán 57. Zoltán időbe érkezett! Nagyon jól időzített, kedves Zoltán. És elhelyeztem önt a főnyeremény
gyertyáján. És úgy legyen. És ön gondolkodjon, hogy hogyan s mint akar a későbbiekben ezt felhasználni.
Az idő rövidül. Na, rövidül. Most már, már csak egy percet, egyetlen percet tudok adni önnek a tárcsázásra.
[15:49 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
És amint kimondom, már jó pár másodperc el is tűnt. De még ott a többi! Tehát még ön megragadhatja a
lehetőséget, és itt lehet egyetlen percen belül. Hogy akarja-e? Ez csak önön múlik. A legjobb kollégák
vannak velem itt együtt. Bátran forduljon hozzájuk. Kivétel nélkül mindegyik, én így mondom, és így is
van, jó szakember. Mondhatnám kiváló, és büszke vagyok rájuk. És Önre is, aki nagyon jól tud időzíteni.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Jó napot kívánok. Irén vagyok 64 éves.
– Irénkém, 64 évesen. Irénke 64 évesen. Ön a következő, aki egy illusztris társaságban vesz részt, a
főnyeremény gyertyáján. Igen előkelő helyet foglal el. Nagyon fontos, ha a kollégámnál mondja be a nevét,
életkorát, én akkor is meg fogom kapni azt a listát. És higgye el, ugyanúgy rajta lesz a főnyeremény
gyertyáján, amennyire akarja és amennyire akarja.
[17:00 perckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
Újabb egy perces óra elindult. Ki lesz a következő? Ki lesz a következő? Az ön neve kerül fel a főnyeremény
gyertyájára? Talán bekerülhet és bekerül a leggazdagabbak közé? Negyven másodperc. Nosza rajta, előre!
Dönteni kell.
[Telefoncsörgés hallható.]
[A visszaszámláló óra 00:21 másodpercnél eltűnt a képernyőről.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Jó napot kívánok, kedves Karola, én Róza vagyok, 67 éves.
– Kedvesem itt van velem, és gratulálok önnek. Így kell időzíteni. Pontosan így, ahogy ön tette. Pont így,
pont így. De maradjon vonalba kedvesem, mert becsapás veszély, benne van nyakig. Még megtudják a
kollégáim, adnak hozzá segítséget. Kedvesem, mindenképpen hallgassa meg őket.
[18:13 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
Újabb egy perces óra. Újabb egy perces óra. Hogy mit jelent? Hogy egy percen belül itt kell lennie. Itt kell
lennie, egy különleges társaságnak a tagja lesz, és ne feledje, és ne feledje, ön akinek tegnap SMS-t küldtem,
és valamilyen oknál fogva nem jelentkezett, ez az utolsó utáni figyelmeztetés. Utoljára vagyok itt, holnap
már késő lesz. De most még igen. Az univerzumi kassza még nyitva áll. Most kiveheti a részét. És itt vannak
a kiválóan képzett kollégáim. Hogy kiknek a társaságában? Az őrző angyalok társaságában. Hiszen ma van
az őrző angyalok napja! És amint Ön a kollégához kerül, a kollégám rögtön tudni fogja, hogy ki az az őrző
angyal, aki ön mellett, és ön mögött áll. Nagyon komoly szerepük van, minden ember életében. Jó napot
kívánok, hallgatom.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Jó napot kívánok Karola. Rozália vagyok, 65 éves.
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– Rozália 65 éves. Rozália kedves, a legbölcsebb lépést tette meg. Jelentkezett. A szerencse ön mellett áll.
Meg még olyan valaki is, akit nagyon gyorsan el kell onnan távolítani. Kap ehhez segítséget. Bátorsága még
nincs hozzá, ehhez segíti hozzá az őrző angyala. Be sem fejezem a mondanivalómat, és máris elindult a
következő egy perces óra.
[19:40 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
Látja? Látja, ott van. Peregnek a másodpercek, ez a dolguk. De önnek meg az lenne, az a feladata, hogy értse
meg, hogy a főnyeremény gyertyáján helyet foglalni, egy kitüntetett lehetőség. Mert csak az foglal ott helyet,
aki helyet akar foglalni, és az pedig ön. Az esély óriási, a lehetőség is óriási. Mindig feltűnnek lehetőségek,
és vagy elkapja és él vele, vagy nézeget utána. És az már akkor nagyon rossz. Tehát éljen a lehetőséggel.
Legyen itt! Legyen itt!
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Jó napot kívánok, Györgyi vagyok, 56 éves.
– Györgyikém 56 éves. Györgyikém különleges esélyt kapott, és különleges esélyhez ragaszkodott, és
nagyon jól tette, nagyon jól tette, mert ez így fontos. És felkerült a főnyeremény gyertyájára Györgyi is. Itt
van, itt van, itt van. Most azonban meg kell néznem, itt sutyorognak az őrző angyalok a fülembe, hogy hogy
is legyen, mint is legyen.
Na, nézzük, mit akarnak, mit beszélnek, mit suttyognak. Na, mit is. Hát kérem szépen. Igen. igen, igen igen.
Megvan a hét lap. Valakinél, valakinél, egy több milliós lehetőség mutatkozik. Kijött, a főnyeremény
lapkombinációja, szerencsekerék, hát ebben aztán biztosan bízhat. És mit is kell tennie? Ez egy hivatalos,
hivatalos valami, amiről szó van. A jogi lap az hivatalosságot jelent, és kérem szépen itt van az a két kártya,
ami azt mondja önnek, és nekem, hogy ez a hivatalos valamilyen irata, számokkal van ellátva. egyértelműen.
Ez egy adókártya konkrétan. Egy adókártya. A főnyeremény lapkombinációja, önnek jött ki. Önnek.
Amennyiben az adókártyáján megjelenik a nyolcas, és a hármas. Ezek a számok jöttek ki itt középen. Kint
van a hivatalosság, szerencsekerék, minden kint van. Éremkirály, mindenki itt van, akinek itt kell lennie. De
ez a két szám, az a két szám, amelynek viszont meg kell jelennie az adókártya számsorában. A hármas és a
nyolcas, kész. És ez ellen nincs apelláta. Meg kell nézni. Muszáj, hogy ellenőrizze. A józan esze is mondassa
ezt önnel. Tehát elképesztő jelentősége van a tarotnak mindenféléket elmond, de számokban erről a kettőről
beszél. A hármasról, és a nyolcasról. Itt vannak ők ketten. Adókártya. Meg kell keresni, meg kell nézni. És
a rendszerető ember, ezek a kártyák ugye egy helyen vannak összerakva. De keresse meg az adókártyáját.
Én azt gondolom, hogy egy perc nem lesz most elég a keresésre.
[23:43 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 2 perctől visszafelé
számláló óra.]
Legyen kettő, már minthogy kettő perc. Annyi idő alatt meg kell, hogy találja, és kell, hogy ellenőrizze.
Megvan-e az adókártya, és ott van-e benne a hármas, és a nyolcas. A főnyeremény lapkombináció itt van.
És önnél van olyan adókártya, amelyen megjelenik a hármas és a nyolcas? Nézze meg. Keresse meg. Nézze
meg. Vizsgája meg. Nézze át. Érdemes. Érdemes. Tegye meg saját magáért. És igen, egy kicsit önzőnek kell
lennie. Elsősorban ma saját magára kell gondolnia. Hogy utána mit meg hogy csinál, az már a későbbiekre
tartozik. Most az első lépés megtalálni az adókártyát. Megnézni, hogy benne van-e a hármas és a nyolcas,
és akkor fel kell mondani. Fontos. Keresse meg, nézze meg. Itt vannak. Siessen.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Karola, nekem a személyigazolványomban van, és a TAJ-kártyámban is megvannak a nyolcas és a hármas
számok.
– Hogy két helyen is megjelenik a hármas és a nyolcas?
– Igen, igen, mind a két okmányban.
– És az adókártyán van-e? Azzal mi a helyzet?
– Ott nincs.
– Nincs. Akkor nem tudom elfogadni. Adókártyá….
– Dehogynem tudja elfogadni kedves Karola. Azt mondta, hogy okmányon kell, hogy legyen, illetve ott kell
megjelennie a nyolcasnak és a hármasnak. Nekem most megvan kettőben is.
– A mondatom úgy kezdődik, kezdődött, hogy valamilyen okmányon, és utána tettem, hogy az adókártyáján.
Valamilyen okmányok közül az adókártya. Nem bármilyen okmány, hanem a néhány létező okmány közül
az adókártya. De ön egy szorgalmas ember, és az első három szónál elrohant keresni. Ennek örülök, de
adókártyán kell legyen a hármas és a nyolcas. Érdemes figyelni kicsit jobban. Nem akármilyen okmányon,
nem. Az adókártyán. Arra a számsorra vagyunk kíváncsiak, ami legfelül szerepel az adókártyán.
Adóazonosító jel, úgy van írva talán. De hát adókártya az. Csak így van, adóazonosító jel. Az a hosszú
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számsor. Tehát azt kell megnéznie. Hivatalos irat valóban, de nem akármilyen hivatalos irat. Hanem az
adókártya, konkrétan. Túl gyorsan elrohant, hogy pontosan mit kell tennie, arra nem figyelt. Az nagyon
nagyon öröm nekem, hogy, hogy meghallgatta és egyből, de a mondatnak volt egy befejező másik fele. Azt
már nem is hallotta valószínűleg.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom önt.
– Halló.
– Hát jó napot
– Nekem van két olyan papírpénzem is, amin van nyolcas meg hármas. A múltkor elfogadták, gondoltam
akkor most is jó.
– De nem papírpénzen keresünk, hanem adókártyán keresünk
– De ezt a múltkor elfogadta.
– Biztosan, biztosan. Hogyha az univerzum azt mondta, hogy papírpénzhez köti a feltételeket, akkor lehet,
hogy elfogadtuk a papírpénzt. De nem lehet mindig elfogadni az ön papírpénzét. Tényleg nem. Ma egy másik
nap van. Egy másik nap. És ma valaki más a kiválasztott, és nem ön ezek szerint. De hát van egy esélye
még. Nézze meg az adókártyáját is. A lapokat én megnézem. Én meg fogom nézni. Nézzük meg, nézzük
meg mi újság van itt. Rakhatom én, ahogy akarom, mindenképpen a nyolcas van elől. A pénz száma, mi más
jelölné a kiválasztottat, meg az adókártyáját, ha nem a nyolcas. A nyolcas. Tudja. Így nyolcas, ha elfektetem
meg a végtelen. Ha összekombinálom, legyen végtelen mennyiségű pénzem. De hát nyílván véges ez. De
lényeg a lényeg, nyolcas. Meg a hármas. Hát párban járnak ők, mint a jó testvérek. Nyolcas, hármas.
Az imént másfél percen belül, és bőven másfél percen belül itt tudott lenni valaki. Próbáljuk meg újra. És
próbáljuk meg még egyszer. Hogy itt tud-e lenni, másfél percen belül.
[29:55 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 01:30 másodperctől
visszafelé számláló óra.]
Sikerült már önnek, egy percen belül is itt lennie, mert ez már megtörtént. De most legyen másfél perc.
0690633993-as a telefonszám. Azért mondom el többször, mert nagyon fontos, hogy pontosan hívja ezt a
számot. Semmilyen más számmal ne keverje össze, és ne tévesszen, mert ide, ez az adáshoz, ez a
lehetőséghez, ez a telefonszám tartozik. Szorosan. Tehát elmondtam. Kérem, jegyezze meg, írja le, ahogy
önnek tetszik. De ne tévesszen. Ez nagyon-nagyon fontos. Na és itt tud-e lenni? Az akarat nagyon-nagyon
fontos, és szükséges. Tehát akarnia kell.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Halló, halló, jó napot kívánok!
– Üdvözlöm Karola, de ne haragudjon már, de, de badarságokat beszél. Hát az adókártya nem számmal
kezdődik, hanem két betű van előtte.
– Még az is lehet. De ott kell legyen egy számsor is. Ott kell legyen egy számsor is.
– Igen, de nem azzal kezdődik.
– Szóval azt mondja, hogy két betűvel kezdődik?
– Igen, igen, két betűvel kezdődik, és csak azután vannak számok.
– Nahát! Ez akkor elég nagy baj. Nincs itt miről beszélni. Akkor is két darab számra van szükség. De hát.
Na jó hát a lapokban ez jött ki. A hármas és a nyolcas. Ezeket húztuk ki. Ez jött ki. Most, most, most. Azt
mondja a hölgy, hogy a sorszám az adókártyán az betűvel kezdődik?
Na. Hát akkor elég nagy bajban vagyunk. Akkor a kiválasztott nem is létezik? Nincs olyan adókártya, amely
nyolcassal kezdődne, hanem betűvel? Hát ilyen nem szokott előfordulni. De tudja minden lehetséges.
Ekkorát tévednék? Hát csak nem. Csak nem. Én nagyon bízok a tarotban, de tényleg. A tarotban feltétel
nélkül bízok, és, és, és, időnként, most időnként van. Egy kicsit elbizonytalanodom, de vajon el kell-e
bizonytalanodom? Nincs olyan adókártya, amely számmal kezdődik? Nyolcassal legelöl? De ott legfölül,
legfölül, legeslegfölül. Kollégáim, kollégáim, segítsetek nekem. Kérlek, hogy hozzatok be nekem adókártya
mintát. Jó? Hát itt a nyolcas nincs mese ismételten. A szerencsekerékkel párban ráadásul. Na jó egy kicsit
várunk, megnézzük. Meg kell, hogy nézzem. Meg kell, hogy nézzem, nahát nincs mese. Pedig itt a nyolcas,
itt a szerencsekerék. Na, nézzük, nézzük, nézzük. Köszönöm, köszönöm szépen. Kérem szépen hoztak itt
nekem, kettőt is. Van itt új típusú is, meg régi típusú is, ilyen adókártya. Értem, értem én most már. Értem,
értem, értem értem, értem. Az adóazonosító jel itt fönt számmal kezdődik. Viszont itt oldalt, itt, itt valóban
van egy sorszám, ami X-X-el kezdődik. Lehet, hogy a hölgy erről beszélt. Jól van, jól van, jól van. Vissza
az egész. Mégsem kell csalódnom. Akár az új típusút nézem, akár a régebbi típusút nézzem, mindenképpen
mindkettőben legfölül, legfölül, itt legfölül szerepel. Itt. Az a neve, hogy adóazonosító jel. A számsorról
beszélünk. Ez a neve. Számmal kezdődik, nem betűvel. Hát egy nagy kő esett le a szívemről. Nem szabad
nekem elbizonytalanodnom. Nem lehet. Ha egyszer az van, akkor az van. Na jó, hát most már könnyen
beszélek. És nézzünk oda, hogy azért megpróbálnak elbizonytalanítani. Nyílván nem szándékkal tette,
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hanem, vagy nem is tudom miért tette. De talált itt két betűt, és akkor úgy gondolta, hogy akkor most ezt
akkor most gyorsan el is mondja. Nem baj ez. De ettől még adó azonosító jel. Számsor. Számmal kezdődik.
A régi kártyán is, meg az újon is. Nahát, szóval akkor megnyugodhatok. Meg önnek is meg önöknek is meg
kell nyugodnia, hogy igenis így van. Az adóigazolványon, az adókártyán, ami legfölül szerepel, az egy
hosszú számsor. Adóazonosító jel a neve. És az, és az számmal kezdődik. Kész. Számmal. Kész. Számmal
kezdődik. Ennyi. Megnyugodtam. Nem is tudom miért voltam tőle ideges. Ön se legyen ideges. Jó?
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom. Megtalálta?
– Minta Elemér, nulla, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Benne van a nyolcas is és a hármas is.
– De ön, önt úgy hívják, hogy Minta Elemér? Haló. Aha, igen. Hát ő erről beszélt szerintem. Elolvasta, ami
itt van a mintán, és valóban, tényleg van, ebben a számok sorban vannak, és ott a hármas, ott a nyolcas, meg
az összes többi. De ez csak egy minta. Csak egy minta. Tehát felsorolták itt a számokat. De nem nyolcassal
kezdődik. Csak benne van a számsorban. Ez csak egy minta. Jött a hölgy. Annyira ügyesek, annyira kis
furnyákosak, annyira jól csinálják, de így nem működhet. Elolvasta, hogy Minta Elemér, és valóban itt van
a hármas meg a nyolcas, de ez csak egy minta. Tehát hogy így néz ki. És nincs a nyolcas legelöl. Tehát ott
már az egész elbukik. Meg hát egy kedves hangú hölgyet nem úgy hívnak, hogy Minta Elemér. Valamit
nagyon-nagyon félreértett. Azt mondja, hogy megtalálta. És elolvasta, hogy Minta Elemér. Amit ír ezen a
minta adóigazolványon. Ez nem egy olvasási verseny, de azért furnyákos, szó se róla. De nem. Nem. Nem.
Nem. Nem. Kérem szépen, az utat úgy látom le kell tisztítanom, mert, valahogy itt valami, valami gond van
a kommunikációs csatornával valami gond van. Tehát valahogy nem úgy van. Elmondom még egyszer.
Elmondom még egyszer, hogy mi az, amit keresünk. Adókártyán a legfelső sorszámban, ott legfölül, nyolcas
kell legyen legelöl, és valahol benne kell legyen a hármas. Az Ön adókártyáján, ami az ön nevével van.
Tehát az ön neve van rajta, adókártya meg az öné.
[42:18 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 01:30 másodperctől
visszafelé számláló óra.]
Adok erre összességében másfél percet. Az ön neve kell szerepeljen az adókártyán. És az a teljesen egyedi
azonosító, amit csak ön, és aminek a számait kihúztuk. A hármas és a nyolcast. Megnézem én még egyszer,
de úgy is az jön ki. Hát persze hogy az jön ki. Nem lehet itt mellébeszélni. És ott a pénz lapja folyamatosan.
A főnyeremény lapkombinációja már kijött. Megnézzük még egyszer. Nem lehet melléb…. megnézzük még
egyszer. Itt nincs mese, itt nincs mese. Ennek itt kell lennie, és annak a kártyának meg önnél kell lennie.
Kész. Húsz másodpercen belül jelentkeznie kell. Az adókártyáján levő számmal, ami megjelenik
legeslegeslegelöl. A nyolcas. Már bele fogok keveredni én is. De valahol a sorszámban kell legyen egy
hármas is. Kell legyen egy nyolcas, és kell legyen egy hármas. Nyolcassal kell, hogy kezdődjön. Nyolcassal
kell, hogy kezdődjön. Most jelentkezzen, most. Mikor? Most. Most. Nincs Minta Elemér, meg semmi. Ön
van. Ne tétovázzon. Tényleg ne. Ha most nem lép, megbánja. Az univerzumi kassza hamarosan bezárul.
Nem én zárom be, bezárul. Egyszerűen bezárul. És ezt nem akarom, és Ön sem kell, nem kell hogy akarja.
Azt kell akarnia, amit érdemes megtennie. Keresse meg az adókártyáját, kezdődjön nyolcassal, és legyen
benne valahol a hármas. Jó? Legyen szíves. Jó?
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok, hallgatom.
– Nekem a nevem rendben van, szerepel az adókártyán, és a hármas is benne van a sorozatszámban, a
nyolcast pedig ceruzával beírtam a legelejére.
– Mit, mit, mitcsinált?
– Hát egy nyolcast beírtam ceruzával. És így meg van mind a kettő.
– Az adókártyája. Ne írjon rá semmit. Semmit ne írjon rá! Semmit! Szóhoz se jutok. Tudom, hogy
furnyákosak. Tudom, tudom, tudom. Na de ennyire? Odaírta ceruzával hogy nyolcas? A számsor elejére?
Hát ilyen nincs. Hát ilyen nincs. Nem lehet se ceruzával, se semmivel beírni, gyorsan radírozza onnan ki.
Jó!? Gyorsan. Hát sok mindent hallottam már, maradjunk annyiban, de azért ez itt egész elől van. Kis
taktikus. Úgy nem lehet módosítania, hogy ceruzával odaírok egy számot. Nem lehet ilyet csinálni. Önnek
van egy személyes adóazonosító jele. Ezt nem lehet módosítgatni ceruzával, vagy bármi mással. Nem lehet,
nem lehet. Az egy. Az adókártyán a nyolcas legelöl az egy olyan feltétel, amelynek szerepelnie kell, ott kell,
hogy legyen. Tehát úgy, ahogy kiadta önnek az adóhatóság. A szeretett adóhatóság. Ahogy ezt önnek
kiadták, ott kell legyen a nyolcas. Nem lehet, hogy ön fog egy ceruzát, és beleír egy nyolcast, mert úgy
tetszik. Nem is értem. Tényleg nem értem. Nem értem. Nem értem. Vesz egy ceruzát, gyerektől elcseni, és
odaírja a nyolcast? Nem értem. Hallom, hallom, de nem értem. Nem lehet így egy, nem lehet így módosítani
egy adóazonosító számot. Nem lehet. Jaj! Tehát ez nem egy ilyen írásgyakorlat. Hogy bárki jön, és úgy
tetszik, akkor odavés egy bármilyen számot, most a nyolcast. Nem lehet így megfelelni, hogy egy ceruzával
beírok egy nyolcast. Egyszerűen nem is értem. Nem is értem. A leleményességnek tényleg nincs határa.
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Tudtam én, hogy nagyon leleményes nép vagyunk, ezt mindig is tudtam, na de hogy vesz egy ceruzát, és
odakanyarít egy nyolcast?! Elképesztő, na. Maradjunk ennyiben.
Jó, jó, jó. Váltsunk témát. Váltsunk témát. Ön, akinek tegnap SMS-t küldtem. Ön. Az univerzumi kassza
még nyitva áll. Az utolsó száz méteren vagyunk. Az utolsó szakasz, az utolsó utáni utolsó pillanat, ha lehet
így mondani. Tehát már mindjárt, mindjárt csukódik. De hát Önnel szeretném, ha csukódna. Tehát ön már
pukk, bespartolt. Tehát nézze, én még nyitva tartom, még nyitva tartom Önnek,az univerzumi kasszát.
Szeretném, ha ez az univerzumi kassza, nem ön nélkül csukódna be. Vagy záródna be. Hanem ilyen, tudja
ilyen, repülő starttal, sutty, még besuttyannak oda. Én nyitva tartom önnek az univerzumi kasszát. Most ki
tudja venni a saját részét, és ezt tekintse utolsó figyelmeztetésnek. Csak most hívhat. Holnap nem leszek itt.
Most még nyitva tudom hagyni önnek és önért az univerzumi kasszát. Tehát vegyen egy repülő startot, vagy
rajtot, vagy bármit, és legyen itt. Kapott tegnap tőlem üzenetet, Karola aláírással? Igen? Szó volt benne az
univerzumi kasszáról? Igen? Nem véletlen. Nem véletlen. Igen, igen, igen önhöz szólok. Nincsenek
véletlenek. Sose voltak. Sose voltak. Meg nem is lesznek, meg most sincsenek. 0690 633-993-as a
telefonszám. Jegyezze meg. Nem volt az véletlen, hogy én Önnek tegnap üzentem. Nem volt. Mi a véletlen?
Sose volt. Tehát, amíg itt ülök, ez a bizonyos univerzumi kassza nem fog bezárulni, és nem fog bezáródni,
mert azt akarom, hogy nyitva tarthassam ön… Na most képzelje csak el. Beszéljünk képekben. Tartom az
ajtót. Na de meddig tartom? Na de önnek tartom, na de meddig fogom tudni tartani? Nem sokáig. Tehát itt
kell lennie. Tehát azért elmúlt már az a kor, amikor én nagyon erős voltam. De akkor is megteszem önért.
Megteszem. És kérem az univerzumtól, hogy maradjon még nyitva, amíg, amíg ön ideér. Ez a bizonyos
univerzumi kassza. Meg kell, hogy várjam önt, és én meg is akarom várni. Na de meddig is? Legyen itt.
Vegye ki a saját részét. Ami önnek jár. Nagyon fontos. Holnap már nem leszek itt. Sőt, sőt, a jövő héten sem
leszek.
[51:43 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy piros mezőben fehér számos, 01 perctől visszafelé
számláló óra.]
Egyetlen percig tudom még ezt tartani, és kész. Az óra elindult. Siessen, siessen, siessen, mert bezárul az
univerzumi kassza. Bezárul. Ne próbálkozzon olyan adókártyával, amibe ceruzával odavés egy nyolcast.
Hát remélem, nem látszik meg a helye. A főnyeremény lapkombinációja akkor az öné, hogyha az
adókártyáján, az igazin, az origin, ott van a nyolcas legelöl. Nem lehet belefirkálni semmifajta számokat,
nyolcast, semmilyet. Sem most, semmikor, sosem. De önnek meg, meg kell, hogy legyen az adókártyája,
mert meg kell, hogy legyen. És meg is van, mert én tudom hogy meg is van. Jó, álljon meg az óra. Álljon
meg az óra. Szeretném megállítani azt az órát. Kettő másodpercnél az órát megállítottam. Önre várok. Az
óra is önre vár. Tessék. Kettő másodperc. Az ön számára és az ön érdekében, megállítottam, nem az időt,
hanem az órát ott. Én addig el nem mozdulok, azaz óra ott lesz addig, mert ön nélkül nem indul el az óra ott.
Nem indul el. Ha megvan az adókártyája, nyolcassal a legeslegelől, a számsorban, és van benne valahol egy
hármas, mondja be a kollégámnak, de azonnal. A kollégám önre vár. Most hívjon újra. Most jelentkezzen.
Akkor is most jelentkezzen, ha tegnapi nap folyamán kapott üzenetet tőlem. Csak valami miatt nem tudta.
Önre várok. A kollégáim tárt karokkal várnak önre, érti? Tárt karokkal. Minden részletet meg fog tudni
tőlük. Minden. Felkészültek. Felkészültek. Megteszik a szükséges lépéseket ahhoz, hogy ön révbe érjen.
Érjen ide időben. Önért állítottam meg az órát. És nem fog elindulni ön nélkül. Ön nélkül nem fog elindulni.
Ez az óra meg fogja önt várni. Így, úgy vagy amúgy de meg fogja önt várni. Siessen, siessen. Mondja be a
kollégámnak azt a számsort. Le tudja ellenőrizni, hogy nem ceruzával vésett oda egy nyolcast, hanem az az
öné. Csak önre jellemző az a számsor. Tudja? Tehát ilyen kis ügyeskedéseket nem szabad tenni. Nem szabad.
Nem lehet. Kettő kérdésem van. Illetve egy. Legyen egy. Jó. Legyen inkább két kérdésem. Már annyira
várom, hogy már mindent mondok. Mondom az elsőt. Van önnek az adókártyáján nyolcas legelöl? És
valahol benne egy hármas? A kollégám tárt karokkal várja. Mondom a másodikat. Kapott tegnap tőlem
SMS-t? Karola aláírással? A kollégám önt tárt karokkal várja. Beszélt a mai napon velem? Még nem? 0690
633-993-as. Kettes gomb. Tárt karokkal várom. És megvárom, ebben biztos lehet. Megvárom. Van
kitartásom. Délig innen nem mozdulok. Kinek az érdekében? Az ön érdekében. Vegye komolyan
mindenképpen jelentkezzen. Meg fogom várni. 0690 633-993-as. Megvárom, és tudom, hogy itt lesz. Addig
is tudja. Viszonthallásra, látásra.
[A képernyőn látható:
Asztro Center
0690 633 993
0-24
Hívjon Minket!]
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Asztro Klub műsor
Asztro Klub 2020. február 13. adás
00:05 mptől
A képernyőn látható a műsor teljes ideje alatt:
-felül: www.asztroklub.hu Szabályzatunkról tájékozódjon az RTL Klub teletext oldalán,vagy…
- baloldalon: az Asztro Központ munkatársainak váltakozó arcképei, pl. az alábbi szöveggel: „Álomfejtés,
fontos üzenetek, médium”
- középen: a műsorvezető ül egy asztalnál
- a műsorvezető alatt: NERO DOMINI MESTER
„06 90 633 993, a hívás díja 485 Ft/perc, Ügyfélszolgálat: 06 1 455 46 87;
-lent: Tisztítás és védelem balszerencse? Kerüljön Nero Domini mester védelmébe
A műsor alatt elhangzó szöveg, illetve párbeszédek:
Jó napot kívánok, üdvözlöm az Asztro Klub kedves nézőit! Én Néro Domini vagyok tisztán látó és
mestermágus. A mai napon eljöttem Önökhöz és elhoztam a mágiák alapját és egyben úgy hiszem, hogy a
koronáját is, hiszen egy tisztítást hoztam el. Az energiáinak mindenféleképpen rendben kell lennie ebben az
év szakaszban. Tudnia kell azt, hogy a fogyó Hold erejével dolgozunk és mindenféle negatív energiát,
mindenféle bántalmat, inkább így mondanám csak egyben, negatív energiát el tud engedni. Ebben tudunk
Önnek itt, ma segíteni, itt vannak velem a kollégáim is, akik bemutatkozóját megtekintheti a
www.asztroklub.hu weboldalon és itt találja a felhasználás feltételeit is, valamint van egy kis magazin,
amely napról napra bővül újabb, érdekesebb cikkekkel, ide is nyugodtan ellátogathat. Nagyon jó kis cikkeket
találhat. Itt pedig élő adásban a balszerencse elleni tisztítást és védelmet kaphatja meg. 0690633993 a hívás
díja 485 forint/perc és a vonal máris él. Tehát ha tárcsázza a telefonszámot, akkor akár azonnal itt is lehet
élő, egyenes adásban. Azért hoztam el ezt a tisztítást és a védelmet, mert nap, mint nap szembesülök azzal,
hogy nagyon-nagyon sok negatív dolog történik körülöttünk. Megmagyarázhatatlan balesetek,
járványveszély és biztosan, hogy Ön is látja a híradóban és már évek óta egyre-egyre rosszabbnak tűnik a
helyzet és úgy érzem, hogy meg kell tisztítanom a negatív hatásoktól és egy védelmet kell biztosítanom
Önnek. Ezért legyen itt velem, kerüljön be ebbe a körbe. Most még nem látszódik a kör, de hoztam egy
meglepetést és fel fogom állítani ezt a különleges védelmi kört.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok én Néro Domini vagyok. -Jó napot kívánok, Mária és István 68 évesek
vagyunk és kérnénk a tisztítást és védelmet balszerencse ellen is.- Mária és István, mindkettőjüknek el fogom
végezni ezt a mai szertartást, a mágiát. Mária és István és itt a meglepetés, a kör első alkotóeleme.
Elhelyezem Önnek, Mária, ezt a rózsát, azért, hogy képviselje itt, a védelmi körben. Úgy gondoltam, hogy
holnap a szeretet ünnepe, a szerelmesek ünnepe lesz és megfordítom ezeket az energiákat, elfejezem Önnek
a tisztítást és elhelyezem Önt, a védelmi körben és ez a rózsa az, ami szimbolizálja a pozitív energiákat és
ezzel kerül Ön ide, ebbe a körbe.
Most pedig legyen Ön a következő, 0690633993. Ha szeretne bekerülni a védelmi körbe, akkor a
telefonszám tárcsázása után a kettes gombot kell megnyomnia. Ha esetleg nem szeretné ország-világ előtt
hallatni a hangját, akkor, ahogyan azt mondtam a kollégáim is elérhetőek, a weboldalon megtekintheti ugye
a bemutatkozójukat. Itt van velünk Megmondó, Annuska, Andina, Matt Médium, Váradi Éva, ők mind-mind
segíteni tudnak abban, hogy hogyan tudja az otthonától, a családjától távol tartani a balszerencsét.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? –Igen, én meg Ilona.- Ilona,
az életkorát- 70 éves vagyok már. -Ilona, 70. ’50be születtem. -Ilona, nézze Önnek is el fogunk helyezni itt
a védelmi körben, egy alkotóelemet, egy vörös rózsát és majd meglátják, hogy milyen szép kis kört fogunk
ebből alkotni.
Most legyen Ön, a következő, tárcsázza a telefonszámot!
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? – Jó napot kívánok, én
Erzsébet vagyok, 77 éves. –Erzsébet és 77 éves. Erzsébet, felírtam Önt. –Köszönöm szépen. – És elhelyezek
Önnek is egy alkotóelemet. Remélem, Erzsébet még itt van velem, azt érzékelem Ön körül. hogy pozitív,
tehát többlet fog a házához érkezni anyagiakban. Itt számíthat pénz érkezésére a következő 2 hétben.
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Használja ki a lehetőségeket, amelyek jelenleg Ön körül életben vannak, én segíteni fogom az Ön energiáit,
mindenféle negatívat letisztítunk és le is védjük az energiákat.
0690633993 Mária, István, Ilona és Erzsébet, ők már itt voltak és részt vesznek ebben a tisztításban és a
védelmet is el fogom helyezni köréjük. Ha Ön is szeretne egy tisztítást a balszerencse ellen és egyben egy
védelmet is, akkor nincs más dolga, tárcsázza a képen látható telefonszámot. Szeretném, ha itt lenne velem,
mert ez a rózsa, a pozitív energiák jelképe, a szeretet energiájának a jelképe.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? – Én Eszter vagyok és
’31ben születtem. – Eszter és ’31ben született. -7. hó 3. –Nagyszerű, máris felírom és Eszter elhelyezem azt
a vörös rózsát, amely a tisztítást és a védelmet szimbolizálja és természetesen a pozitív energiát.
És most legyen Ön a következő! Szükségesnek tartom azt, hogy megfordítsuk Önnél is az energiákat. Nem
szeretném azt, hogy ha bármilyen balszerencse érné, vagy valamilyen kellemetlenségben lenne része. Nap,
mint nap szembesülök azzal, hogy mi történik és éreztem tegnap délután, hogy el kell hoznom a tisztítást és
a védelmet. Megdöbbentem ezeken az eseményeken. Azokról az eseményekről beszélek, amelyek
sorozatosan történnek körülöttünk és a nagyvilágban. Az ilyen helyzetekben kell az energiáinkat letisztítani
és levédeni, hogy ne érjen minket semmilyenféle balszerencse. Ezt itt, most, élő adásban megkaphatja nálam,
de ahhoz, hogy itt legyen, tárcsáznia kell a telefonszámot és kettes gombot kell megnyomni. Az egyes
gombon a kollégákat érheti el, most jelenleg szabad Matt Médium, Anna, Sára, Andina is. Ők mind-mind
tudnak segíteni abban, hogy hogyan tud védekezni a negatív energiák, a negatív emberek és a balszerencse
ellen. Felkészültek, már tegnap este szóltam nekik, hogy 100%os készültségben legyenek, és én nagyon
bízom bennük, nem véletlenül válogattam össze azt a csapatot, akinek én szoktam, akivel szoktam érkezni
ide, azt Asztro Klub műsorába. 0690633993, kettes gomb az élő adás. Nem sok ilyen virágot hoztam
magammal, de ha most tárcsáz, akkor Önnek is el tudok helyezni itt a védelmi körben egy ilyen virágot. Én
már készítem is a következőt. 0690633993 csatlakozzon a tisztításhoz és a védelmi körhöz.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, hallgatom kedves, a keresztnevét és az életkorát.- Irénke vagyok, 72 éves és
Néro Dominival szeretnék beszélni. – Irénke, itt van az élő adásban, Néro Domini vagyok, üdvözlöm, nézze,
felkerül, a mai szertartásra a mai mágiát el fogom Önnek végezni, ez egy tisztítás és egy védelem és az Ön
virága is ide kerül és alkotja ezt a kört, hogy pozitív energiákat mozdíthassunk meg az Ön életében.
0690633993 nagyon gyorsak a kollégák, köszönöm szépen a munkájukat.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? Hálló-hálló. –Üdvözlöm,
Rózsi vagyok, -Rózsi-’71. –, Rózsi és ’71. Rózsi, köszöntöm Önt sok szeretettel. Felírom először az adatait
és elhelyezem itt, ezt a szál rózsát, így ez a rózsa is a védelmi kört alkotja és közben köszöntöm Önt.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Jó napot kívánok, hallgatom a keresztnevét, életkorát. –Olgi vagyok, 51 éves. -Olgi és 51 éves. Máris
felírtam és elhelyezek Önnek is egy virágot itt a védelmi körben.
És most legyen Ön a következő! Ha most tárcsáz, akkor még biztosan Ön is ide kerülhet és Önnek is jut
ebből a rózsából, ami szimbolizálja a szeretetet, a pozitív energiákat, a békét, a szerencsét valamint a sikert.
Azért, hogy előre tudjon lépni, ki tudjon kerülni negatív helyzeteket, balszerencsés pillanatokat, rossz
embereket, és ha szeretné, akkor a családjának is elvégezzük ezt a tisztítást és védelmet és úgy teszem ide,
ebbe a védelmi körbe. Nagyon ritkán szoktam ilyen tisztítást és teljes körű védelmet végezni, de most
szükségesnek éreztem és ezért döntöttem úgy, hogy a mai napon egy tisztítást és egy védelmet fogok
elvégezni mindazoknak, akik itt lesznek velem és csatakoznak hozzám. Nem szoktam veszélyes és rossz
dolgokról beszélni, mindig a jó és pozitív dolgokat emelem ki. Most csak annyit mondhatok, hogy az Ön
érdekében végzem ezt a tisztítást és védelmi szertartást.Üdvözlöm, jó napot kívánok én Néro Domini vagyok
és hallgatom az Ön keresztnevét, életkorát.
[Telefoncsörgés hallható.]
– Jó napot kívánok Néro Domini, Irén vagyok az Ön kiválasztottja a sárga rózsa nevében. –Irén hány éves,
tessék nekem elárulni. Hány éves Irén? -84es, 84es. – Irén, felírtam Önt, nyugodjon meg, arra kérem, segíteni
fogok Önnek és elhelyezem itt, ezt a virágot a védelmi körben, az Ön energiáinak támogatása érdekében és
örülök, hogy itt volt velem és nagyon szeretném, hogy a kiválasztott itt legyen velem, itt élő adásban. Mert,
mint mondtam, nem véletlenül és Önért hoztam ezt a szertartást.
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[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? – Üdvözlöm, kedves Néro,
én Irén vagyok, 63 éves. – Irén, 63 éves, Irén, felírtam Önt, el fogom Önnek végezni a tisztító és védelmi
szertartást és Irén, elhelyezek itt egy virágot. ami a pozitív, jó energiákat képviseli.
És már csak 2 vörös rózsa van itt nálam, már csak 2 személyt tudok elhelyezni, ehhez a védelmi körhöz
csatlakoztatni. 0690633993. Vegye ki a részét ebből a mai mágiából, hiszen az Ön energiáit támogatjuk
ezzel. Levédjük és letisztítjuk Önt a negatív energiáktól, a balszerencsés energiáktól. Nem szeretnék rossz
dolgokról beszélni, de az Ön érdekében hoztam ezt a tisztítást és a védelmet és számítok Önre is. Nagyon
számítok arra, hogy itt lesz velem, hogy itt lesz az én védelmi körömben. Számítok Önre és remélem,
megengedi nekem azt, hogy átadjam Önnek ezt a mai mágiát, amellyel a pozitív energiákat képviseljük. Már
csak 2 rózsa maradt, és az egyiket Önnek szánom. 0690633993 és a kettes gomb megnyomásával kerülhet
ide, élő adásba. Szeretném, hogyha Önnek adhatnám az egyik rózsát. Szeretném, ha itt lenne és bemondaná
keresztnevét és az életkorát.
[Telefoncsörgés hallható.]
- Üdvözlöm, jó napot kívánok, Néro Domini vagyok és hallgatom Önt. –Szép jó napot kívánok, kedves Néro
Domini, Margit vagyok 75 éves. –Margit és 75 éves. Margit láthatja, az Öné az utolsó előtti rózsa, amelyet
itt a védelmi körben fogok elhelyezni és fel is írom az Ön adatait. Feljegyeztem az adatait Margit, a virágot
is elhelyeztem itt a körben és el fogom Önnek is végezni a tisztítást és a védelmi szertartást.
Még egyetlenegy szál vörös rózsa van itt nálam, egyetlenegy személyt még tudok csatlakoztatni ehhez a
védelmi körhöz. Ha most tárcsázza a telefonszámot, akkor Ön lehet az. 0690633993. Tárcsázza a
telefonszámot és nyomjon kettes gombot. Én kérném a kollégákat, hogy mielőtt átadnám az utolsó vörös
rózsát, és Önöktől is figyelmet kérek, hiszen most megindítom ezeket a tisztító és védelmi energiákat a
vonalon. Szeretném, hogy ha minél többen lennénk itt, mindazok, akik itt voltak a kollégáknál, azért, hogy
hatásos legyen ez a mai mágia. Szeretném, ha minél többen részesülnének a tisztító és védelmező
energiákból. Szeretném, hogy ha most tárcsázná a telefonszámot. 0690633993 és Ön is csatlakozna a
kollégáimhoz és hozzám és itt lenne ebben a védelmi körben, mert amikor tárcsáz és megnyomja a kettes
gombot, vagy az egyes gombot, akkor részesül ezekben a pozitív energiákban. Most tárcsázzon és
csatlakozzon ehhez az energiához. Szeretném, ha most tárcsázná a 0690633993-as telefonszámot. Most, a
mai napon tud csatlakozni ezekhez a tisztító és védelmi energiákhoz és közben várom Önt, aki az utolsó
vörös rózsának tulajdonosa lesz és mindvégig, amíg meg nem érkezik, áramlik a tisztító és védelmi energia,
a pozitív energia, a szeretet energiája, azért, mert a mai világban csak a szeretet energiája az, ami meg tud
minket védeni a balszerencsétől és a rossztól. Most még csatlakozhat. Tökéletes.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? –Halló Néro Dominival
beszélek? –Igen én Néro Domini vagyok, üdvözlöm. –Halló. –Hogyan szólíthatom? A nevét.- Halló jó napot
kívánok én….. – Jó napot kívánok Néro Domini vagyok Ön élő adásban van, itt van velem, üdvözlöm, hall
engem? –Halló jó napot. –Halló jó napot kívánok, mondja a nevét kedves és az életkorát kérem. –Tessék? –
Az életkorát és a nevét kedves árulja el! -86 éves az életkorom. –Rendben, és hogyan szólíthatom Önt? –
Klári vagyok. –Klári, látom, hogy nagyon izgul, megértem, de arra kérem, hogy nyugodjon meg, mert az
Öné az utolsó rózsa és elhelyezem ide a védelmi körbe és hoztam még egy különleges dolgot.
Egy nagyon különleges dolgot, mert szeretném ezt a védelmi kört megkoronázni olyan személyek
energiájával, akiknek a dupla tisztítást és védelmet, valamint dupla pozitív energiát tudom adni és most azt
kérem, hogy legyen nagyon figyelmes, nézzen a képernyőre, a képernyő bal oldalára és egy nagyon
különleges szöveget kéne, hogy lásson, ami hatalmas energiákkal bír és hatalmas pozitív energiákkal bír ez
a szöveg. Közben a kollégák dolgoznak rajta, hogy jól látható legyen. Kicsit hosszú, de ez ne ijessze meg.
Nézze meg ezt a szöveget a képernyő bal felében. Szeretném olyan kiválasztott személy nevét elhelyezni
ide a védelmi körbe, aki felismeri ezt a szöveget, ennek a szövegnek hatalmas ereje van. Ha felismeri, akkor
érteni fogja azt, hogy miért mondom azt, hogy hatalmas ereje van. Tudom, hogy nehéz, betűk is vannak,
számok is vannak, de azok a személyek, akik ezt a nehéz üzenetet, emelt szintű üzenetet ki tudják olvasni,
azok megérdemlik azt, hogy egy nagyon különleges jelképpel ide kerüljenek a védelmi körbe, mert egy
nagyon különleges dolgot hoztam, de csak és kizárólag akkor, ha tudja, hogy mi ez a pozitív üzenet itt a
képernyő bal alsó részén. Nézze meg jól azokat a betűket és számokat, mi az az üzenet, amit Ön lát? Ha
tudja, tárcsázzon és árulja el, mondja be a kollégámnak, hogy ő le tudja ellenőrizni mi az az üzenet, amit Ön
a képernyő bal alsó részén lát? Ha tudja, tárcsázzon, 0690633993. Bízom abban, hogy itt van. Abban pedig
még jobban bízom, hogy nem túl nehéz ez az üzenet. Nagyon hosszú az üzenet, nagyon sok a betű és nem
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csak betűk vannak benne. Jól látja, számokat is találhat, de Ön tudja a kulcsot, hiszen Ön, a kiválasztott és
csak a kiválasztottak kerülhetnek be ide, a védelmi körbe ezzel a különleges jelképpel, ami egy sárga rózsa
és Ön tudja, hogy miért a sárga rózsa. Az összes kollégám vonalát megnyitottuk, ahogyan azt mondtam a
kollégák leellenőrzik az üzenetet és a mai napon én elnézést kérek Öntől, nem tudtam gondolkodási időt
biztosítani, így egyből a tárcsázási időbe léptünk. Tehát, ha tudja az üzenetet, máris tárcsázhat. Közben a
tisztító és védelmi energia, az folyamatosan áramlik a vonalon, hiszen a mai napra így készültünk, hogy
mindazok, akik tárcsázzák a telefonszámot, részesüljenek egy pozitív energiából. Tudom, hogy Ön is egy
tiszta szívű egy tiszta lelkű ember, aki vágyik a békére, a boldogságra, a szeretetre. Elítéli azt a rosszat, ami
a világban történik körülöttünk. A bűnözést, és Ön is csodálkozva áll és nézi ezeket a negatív eseményeket.
Ezért döntöttem úgy, hogy elhozom a tisztító és védelmi mágiát és felállítom ezt a védelmet Önnek és itt ez
a jelkép és ez az üzenet és nagyon bízom benne, hogy Ön is megérkezik és a leghatalmasabb pozitív
energiákat fogom elindítani Önnek.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? –Áh Néro ezt itt egyáltalán
nem pozitív, mert a vírusokat jelölik betűkkel, meg számokkal. –Tehát a vírusokat, milyen vírusokra gondol
kedves? – Hát úgy általában számokkal és betűkkel azokat szokták játszani és nekem ez egyáltalán nem
poztiív. –Értem, az a baj, hogy félreérti. Ha én azt mondom, hogy az üzenet pozitív, akkor az az üzenet
valóban pozitív. Nem vírusokról van szó. Lehet, hogy úgy jelölik a vírusokat, betűkkel és számokkal, de
sok-sok mást is jelölnek így a világon és ez egy pozitív üzenet.
Én azt szeretném, hogyha egy picit elgondolkodna, gondoljon valami szebbre, valami jobbra szeretetenergiával. Sajnos ez a sárga rózsa, ez nem lehet az Öné, csak olyan személyé lehet a sárga rózsa, aki
elmondja, hogy mi ez a pozitív üzenet a képernyő bal alsó sarkában és nem holmi vírusokról fog beszélni.
Mondja el a kollégámnál, hogyha tudja, ők le fogják ellenőrizni az Ön üzenetét. 0690633993 jól nézze meg
a telefonszámot, hiszen csakis ezen a számon vagyunk elérhetőek. S egész végig a mai napon ezen a
telefonszámon, ezen a vonalon áramlik a tisztító és védelmi energia és csak kizárólag ezt a telefonszámot
hívhatja kizárólagosan csakis ezt. Más telefonszámot ne hívjon, én csak ezekkel a kollégákkal vagyok
hajlandó dolgozni és csak ezen a vonalon. Ne hagyja, hogy mások félrevezessék, és most azt kérem, hogy
nyissuk meg a vonalat az élő adásba, mert szeretném, hogyha hozzám is megérkezne egy kiválasztott
személy, akinek én adom át élő adásban a sárga rózsát, vele együtt a tisztítást, a védelmet, és ami a
legfontosabb, a pozitív energiákat, a szeretet energiáit. 0690633993. Nyomhatja a kettes gombot, de akár
nyomhatja az egyes gombot is, hiszen a kollégáim is fogadják az üzenetet, de csak akkor kaphatja meg a
tisztítást és a védelmet, ha Ön tényleg tudja és tényleg ezt a számot tárcsázza.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Néro Domini vagyok, Önt hogyan szólíthatom? – Zsuzsa vagyok. –Zsuzsa,
üdvözlöm kedves, az életkorát még el szeretném kérni, vagy megkérdezném. -’63. 12.16. -12.16. Zsuzsa,
máris kapcsolom Önt a kollégához, de én tudom, hogy Ön az egyik, aki tudja az üzenetet. Zsuzsa, itt láthatja
a sárga rózsát a kezemben és ezzel a sárga rózsával Ön az első, aki a dupla védelmi és tisztító energiát kapja
meg.
És most, legyen Ön a következő, mert nyitva van a stúdió, az élő adás vonala is és le tudjuk ellenőrizni azt,
hogy Ön tudja-e ezt a pozitív üzenetet, és ha tudja, akkor a legnagyobb tisztító energia, védelmi energia és
szeretet energia fog Ön felé is áramolni. 0690633993 akár kettes gombot is nyomhat, akkor ide kerül élő,
egyenes adásba, amennyiben az egyes gombot nyomja, kollégámhoz kerülhet és nála is megkaphatja ezt a
szertartást. Természetesen csakis akkor, ha Ön megfelel a feltételnek és a feltétel az az, hogy Ön ki tudja
olvasni az üzenetet, ezt a pozitív üzenetet a képernyő bal alsó részén. Kollégáim csak azt fogják ide kapcsolni
az élő adásba, aki nem beszél számokkal, betűkkel jelölt vírusokról, vitaminokról, matematikáról, törtekről,
összeadásról, kivonásról. Csak azt kapcsolják ide, aki tudja ezt a pozitív üzenetet. Három év múlva lesz 200
éve, hogy ez a pozitív üzenet papírra került 1823-ban. Tehát közel 200 éve és Ön tudja, hogy mi ez az üzenet
és nem zavarja össze az, hogy itt betűk és számok is vannak. Zsuzsa tudta az üzenetet. Ő volt az első, akinek
ide, a védelmi körbe elhelyezhettem az első sárga rózsát és most azt szeretném, ha Ön lenne a következő. A
kollégáim vonala nyitva áll és az élő adásba is bekerülhet a kettes gomb megnyomásával. Itt is bemondhatja
a nevét és az életkorát.
[Telefoncsörgés hallható.]
-Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Néro Domini vagyok, hallgatom az Ön keresztnevét és az életkorát.
-Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Néro Domini mester, Mária vagyok 64 éves. –Mária és 64 éves.
Én máris felírom Önt. Mária, felírtam Önt és most, pillanatokon belül a kollégáim ellenőrzik, de én érzem
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azt, hogy Ön jogosult, hogy ide kerüljön, a védelmi körbe és nézze Mária, ezt a sárga rózsát, a második sárga
rózsát, a védelmi körben Önnek helyeztem el a mai napon.
S azonnal szóltak is a kollégák, hogy Mária jogosult rá, Mária kedves, köszöntöm Önt a védelmi körben és
most legyen Ön a következő. Csatlakozzon Ön is a védelmi körhöz és a tisztításhoz, vegye ki a részét a
pozitív, a jó energiákból. Tárcsázza a 0690633993-as telefonszámot, ha szeretne élő adásba kerülni, nyomjon
kettes gombot, ha esetleg kollégámnál szeretné az üzenet bemondani és ott megkapni a mai szertartást, akkor
nyomjon egyes gombot. A kollégáim tegnap este óta készülnek arra, hogy segítsék abban, hogy letisztuljanak
a negatív energiák, és hogy a védelem fel tudjon állni, és hogy Önt a szeretet és a pozitív energia vegye körül
és most itt a harmadik sárga rózsa. Ha tudja az üzenetet, akkor jogosult arra, hogy ezzel a gyönyörű
szimbólummal, ami a békét, a szeretetet, harmóniát jelképezi, ide kerüljön a védelmi körbe. Ha tudja az
üzenetet, akkor most tárcsázzon! A vonalon közben folyamatosan áramlik az energia, tisztítás, védelem, és
egy megkétszerezett pozitív energia. Akik a mai napon csatlakoznak, vagy csak tárcsázzák a vonalat,
lényegtelen, hogy kollégánál, vagy itt, élő adásban, ők csatlakoznak ehhez az energiához és én azt mondom,
hogy az utolsó sárga rózsa tulajdonosa legyen egy nagyon különleges személy, és legyen dupla, vagy semmi.
Hoztam még egy üzenetet és azt szeretném, hogyha a kollégák ezt nagyon gyorsan kiírnák a képernyő bal
alsó sarkába, vagyis a jobb alsóba. Az egyik legyen jobbról, a másik balról és szeretném, hogy ha az a
személy, aki az utolsó sárga rózsát az élő adásban megkapja, szeretném, ha ő mind a két üzenetet felismerné
és dupla pozitív megerősítést fog kapni, de csak akkor, ha mindkettő üzenetet elmondja. Dupla, vagy semmi.
Szeretném, hogyha Ön lenne a következő, az a személy, akinek én adom át ezt a sárga rózsát. Szeretném,
hogyha elmondaná nekem, hogy miért pont a sárga rózsa, hiszen Ön tudja. Tudja, hogy miért pont sárga
rózsa. Nézze meg a két üzenetet, tudom, hogy nem fog vírusokról, vitaminokról, vagy matematikáról
beszélni és tudom, hogy azt is tudja, hogy miért ébreszt bennünk ez a két üzenet pozitív érzéseket. Nézze
meg a két üzenetet, hiszen két üzenetet láthat a képernyőn. Egyet a bal alsó sarokban és egyet a jobb alsóban.
Nekem az is elég, ha az adás után a két üzenet első sorát elmondja. Csak annyit kell tudnom, hogy tudja,
hogy miről van szó és azonnal, amint kimondja nálam, vagy a kollégánál, a dupla pozitív megerősítő energia
indulni fog Ön felé. 0690633993. A kettes gombon vagyok én elérhető és az egyes gombon vannak itt a
kollégáim. Én itt maradok egészen 12 óráig, azaz délig és a sárga rózsával együtt várjuk a sárga rózsa
tulajdonosát.
[A képernyőn látható:
Asztro Klub
A műsor gyártója
CETACO STUDIO KFT.
2020. február]
Asztro Klub 2020. július 21. adás
00:06 mptől
A képernyőn látható a műsor teljes ideje alatt:
-felül: www.asztroklub.hu Minőségbiztosítás céljából rögzítjük. Jóslást SMS-ben is kérhet a 06..
- bal oldalon: az Asztro Központ munkatársainak váltakozó arcképei, pl. az alábbi szöveggel: „Edit médium
– kód:511”
- középen: a műsorvezető ül egy asztalnál
- a műsorvezető alatt: TÍZMILLIÓSZOROS MÁGIA ALEXANDER MESTERMÁGUS
„06 90 633 993, a hívás díja 485 Ft/perc, Ügyfélszolgálat: 06 1 455 46 87;
- lent: FONTOS FELADATA VAN A TÍZMILLIÓSZOROS NAP ELŐTT
PÉNZEN 2 DUPLA VAGY DUPLA TRIPLA
Nagyon-nagyon sok szeretetettel köszöntöm Önöket, Alexander mestermágus vagyok. Kedves, drága TV
nézőim a mai nap folyamán kedd nap lévén, ugye pénteken van a tízmilliószoros nap és ugye előtte 3 nappal
indul a tízmilliószoros energiának a hatása, ugye pénteken teljesedik be 19 óra 34 perckor, mint ezt nagyonnagyon sokan tudják és a Göncöl-szekér alatt lehet majd látni egy üstököst. A mai nap folyamán viszont
nem akármit hoztam magammal, egy pillanatra nézzenek már ide a TV képernyőhöz. A tegnapi nap
folyamán ugye kerestünk olyan embert, akinek a papírpénzén van, volt olyan szám, hogy egy szám
duplázódjon, vagy egy szám triplázódjon. Tény, hogy volt egy-egy olyan ember, az egész országból, akinek
ez megvolt. A mai nap viszont-és most figyeljen rám, úgy ahogy még az életében nem figyeltmegnehezítettük a dolgot, viszont az érte járó szerencsét is megemeltük. A mai nap folyamán annak az
embernek várjuk a hívását, akár Ön vissza is hívhat, ha Önnek van olyan papírpénze, hogy egy papírpénzen
kettő darab szám duplázódjon, tehát nem egy, mint tegnap volt, vagy nem csak simán triplázódjon-, és most
figyeljen rám-, hanem a triplázódás mellett, pluszba még egy szám duplázódjon. Na hogy vajon ilyen ember
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van-e természetesen erre vagyunk kíváncsiak, kettő papírpénzzel is ugyanez meglehet. Tehát, még egyszer
mondom, a tegnapi naphoz képest, jóval megdurvítottuk a feltételeket, az a pár ember, aki tegnap volt, tehát
mi, mi igazából akár itt az egész országból szerintem jó, ha lesz egy-egy ember, akinek van ilyen különleges
papírpénze, hogy egy papírpénzen két darab szám ismétlődjön. Nem egy, mint tegnap volt, vagy a szinte
lehetetlen feltételt, ki az, aki tudja teljesíteni az országból. Ez pedig nem más, mint hogy egy papírpénzen
egy szám duplázódjon, pluszban mellette egy szám háromszor szerepeljen. Kedves, drága TV-nézőim,
Magyarország, magyar emberek! Akinek ez a szerencsés papírpénze megvan, és aki jelentkezik nálunk, itt
van mellettem a kedves kollega, máris felveszi az adatot és azonnali ötvenezres, azonnali pénzszerencseenergia az, amit még a mai nap folyamán küldünk Önnek. Tehát nézze meg a papírpénzeit, nagyon nem
mindegy, mert ma itt valaki kegyetlenül jól járhat velünk és pluszba természetesen a tízmilliószoros nap
előtti szertartást nagyon fontos feladata van, elmondják Önnek. 0690633993, és amíg Ön megnézi van-e
olyan szerencséje, hogy megvan a nyertes papírpénz Önnél, addig gyorsan bemondom a kötelező adataikat.
Úgy, mint wwwasztroklub.hu az elérhetőségünk, a legújabb havi horoszkóp máris fönn van. Kollegáimról
egy pár szót, információt lehet olvasni. Adatokkal, adatvédelmekkel kapcsolatos összes tájékoztató fönn
van, hívásdíjunk ára percenként 485 forint és ettől a pillanattól kezdődően várjuk Magyarország 9 600 000
lakosa közül, Pécstől Baranyáig, Nagykanizsától Sopronig, városokból, községekből, településekből, azt az
egy-egy embert, akinél ott van ebben a pillanatban a nyertes papírpénz, amit nálunk be tud váltani máris itt
a szerencsére. Nézze meg a papírpénzeit, mutatom, hogy hol kell keresnie, lehet ez 500 forintos, lehet 1000
forintos, bármilyen címletű legyen, a lényeg az, hogy itt van a sorszáma neki, tehát ez egy ilyen, jó ha
sorszámnak hívjuk természetesen és akinél ez most otthon megvan a mai nyertes papírpénz és ha beváltja
nálunk, az érte járó nem csekély szerencsét máris viheti. És itt van az első hívó, hát legyen szerencsénk
egymással.
[Telefoncsörgés hallható.]
–Üdvözlöm, Alexander Mágus vagyok, tessék mondani! –Hát szerintem ez lehetetlen, átnéztem egy csomó
pénzt és nem találok ilyet. –Tudom, igen, igen, igen, teljesen igaza van a hölgynek, szinte ma a lehetetlent
keressük, viszont az érte járó szerencsét is tegnapról mára megkétszereztük.
Tehát még egyszer, tehát egy papírpénzen két szám ismétlődjön. Tudom, hogy lehetetlen és én néztem is a
kártyalapokat műsoridő előtt, de én arra vagyok kíváncsi, hogy vajon velem szemben van-e az a szerencsés
ember, akinél úgy, mint egy szerencsés nyertes sorsjegy, ott van a kezében egy szerencsés papírpénz. Nézze
meg még egyszer, tudom, hogy átnézte mind, de kell, hogy legyen a TV nézők között legalább egy-egy olyan
ember, akinél ott van a szerencsés papírpénz.
Kollegáink máris itt tűkön állnak és itt van mellettem a kollega, aki fel fogja venni az Ön adatát, hogy ha
Önnek jó a papírpénze és az érte járó szerencsét még a mai nap folyamán küldjük Önnek. Nézze meg még
egyszer a papírpénzeit! Bármi természetesen több papírpénzen is lehet ez, tehát egy papírpénzen két darab
szám ismétlődjön- ezt duplázódásnak hívtuk, lehet több is- vagy, és mi igazából erre vagyunk kíváncsiak,
erre szinte fogadást kötöttek itt benn nálunk. Egy papírpénzen egy szám ismétlődjön és pluszban akár
triplázódjon. Többször is szerepelhet, de minimum háromszor ismétlődjön. Lehet az 500 forintos, 1000
forintos, 2000, 5000, 10000, teljesen mindegy a címlet itt most ebbe nem akarok bemenni. Ha Önnek
valóban, igazoltan ott van a papírpénze, máris jelentkezhet az érte járó szerencséért. 0690633993 Én azt
mondom, hogy érdemes tehát az összes pénztárcájából az összes papírpénzt kivennie és máris átnéznie
mindegyiket kivétel nélkül, mert ma a papírpénz, ami eddig mindig csak kiment a kezéből, mert hiszen
valamit mindig fizetett, valamit belőle, hiszen azért van a pénz, ma itt nem kevés szerencsét hozhat Önnek
kivételesen. Feltéve, hogyha Önnél van a jó papírpénz. Nézze meg gyorsan őket! Tudom, hogy tegnapról
mára ez jóval nehezebb, de mi a kiválasztottakat keressük és közben a kollegáim látom máris kitettek egy
két perces órát.
[06:45 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 2 perctől visszafelé
számláló óra.]
Kettő percet adok, hogy átnézze a papírpénzeket, és ha ott van Önnél, akkor jelentkezzen. Ha megvan,
0690633993 és egy nagyon fontos információ, fontos feladatunk van a tízmilliószoros nap előtt, ugye ami
pénteken lesz. Ha megvan, akkor pluszba egy számot mondjon a kollegának majd egytől hétig, hogy a
pénteki nap után ugye az egy teremtő napi tízmilliószoros nap, tehát azt mondják, hogy aki új életet szeretne
kezdeni, mondjon egy számot egytől hétig és a sorsfordítást megcsinálják Önnek. Közben van egy
telefonálónk.
[Telefoncsörgés hallható.]
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- Szeretettel köszöntöm! –Hálló! – Kezi csókolom! – Hát ez nagy csoda lesz, kedves Alexander, hogyha
talál ilyet, akinek dupla is van, meg tripla is, hát nem is tudom van-e ennyi szám egyáltalán egy
sorozatszámba, mindjárt megnézem. Na, hát ez szinte hihetetlen, hogy ilyet fog találni. –Hát öö nézze, igen,
igaza van, jó, megyünk tovább.Tehát még egyszer, több pénzen is lehet keresni a duplázódást, tehát, hogyha
Önnek van például egy ötszáz forintosa meg egy kétezer forintosa, ezen is van egy duplázódás, azon is van
egy duplázódás, nekünk így is jó. Úgyse nem nincs, nézek ki a kollegákra, rázzák a fejüket, tudom, hogy
szinte képtelenség az, amivel ma ide bejöttünk az adásba, tehát tegnapi naphoz képest jóval meg van
nehezítve az érte járó fel. aaa aaa maga a kötelezettség, amit mi elvárunk Öntől, viszont az érte járó szerencse
is meg van természetesen emelve. Egy perchez közelítünk, nézze meg még egyszer a papírpénzt, világosan
láttam a kezdés, a műsorkezdése előtt néztem a kártyából, hogy lesz ma velem szemben és pont nézni fogja
az az ember az adást, akinek ott van a szerencsés papírpénz a kezében. 0690633993 és egy perc alatt
vagyunk, nézze meg még egyszer! Megnézem, megnézem itt élő egyenes adás alatt, hogy vajon lehet, hogy
elkapcsolta az adásról azt az embert, akinél ott van a szerencsés papírpénz? Kérdezem a fiatal technikus
kollegát, hogy minden vonalunk meg van nyitva? Tehát vidékről, városokból, községből, megyékből,
településről, bárhonnan elérhetőek vagyunk? Na csak mert én azt látom, hogy velem szemben itt van az az
ember, akinél ott van a szerencsét hozó papírpénze. Nehogy az legyen, hogy valamelyik vonalunk le legyen
zárva, értik és akkor hiába telefonál. A kártyából, na mert mondom, a kártyából ugye az jön ki, hogy velem
szemben van az az ember, akinél a kezében ott van a szerencsét hozó, győztes papírpénz. Tehát nehogy az
legyen és meg van nyitva az összes vonal, ebbe a pillanatba megnyílt az összes vonal és innentől kezdve
várjuk a szerencsés győztes telefonálókat.
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander vagyok, üdvözlöm, kívánom, hogy legyen szerencsénk egymással, tessék mondani. –Mondom
a pénzt. – Tessék mondani. – Kettő, kettő ezres, ?A94. –Igen. – 64 –Igen. -933 -933, hogy szólíthatjuk Önt?
–Ilona. –Ilona, de nézzük van egy másik. –Ilonka akkor van kettő darab ismétlődése, kettő hármas igaz?
Kettő négyes és kettő kilences benne, azt a betyár mindenit neki! Máris egy pillanat, máris kapcsoljuk Önhöz
a kollegát, leellenőrizzük, hogy valóban valós tartalmat mondott-e be drága Ilonkám a kettőezer forintosával,
vajon szerencsés lesz-e, vagy sem? És igen! Így kell csinálni Ilonka drágám! Máris veszik fel az adatokat,
majd egy számot mondjon a kollegának egytől hétig, ez kötelező és utána Önnek az érte járó azonnali pénzszerencse mágiát, máris küldjük Önnek. Ott ahol él, ahol van, ahol lakik. Gratulálunk!
Máris megy és várjuk a következő tárcsázómat, tehát Ilonkának ebbe a pillanatban egy kettőezer forintoson
ott volt a duplázódása, de vajon van-e olyan hívó, akinek esetlegesen triplázódása van meg, tehát egy szám
többször is szerepel. Még egyszer elmondom, hogy két különböző papírpénzen is lehet ezt szerepeltetni,
mondjuk ez szinte még ritkább, talán félve mondom, hogy van olyan ember, akinek lehet, hogy kettő
papírpénzen is külön-külön megvan a dupla és a másikon is a dupla? Ebben a pillanatban Ilonka utcahosszal
vezet szerintem bárki előtt, több száma is ismétlődik, de vajon van-e olyan ember, akinek több szám is
szerepel egy papírpénzen és ismétlődik? Triplázódik vagy duplán megvan? Ilonka ebben a pillanatban mai
napunk egyik nagy szerencsése. Az érte járó szerencsét már ma is küldjük természetesen neki, most délelőtt.
Nézze meg a papírpénzeit, mert ma itt nem kevés szerencsét vihet el tőlünk. Bármelyik pillanatban be lehet
hozzánk kerülni, nézze meg, kedd délelőtt van, akármelyik pillanatban felhív minket, kollegánál, kollegához
kerül, vagy hozzám kerül, teljesen mindegy. Ma ott van Önnél szerencsés papírpénz, máris viszi a
szerencsét! Nézze meg, elérhetőek vagyunk, bármelyik pillanatban itt lehet velünk. Az ország bármelyik
területéről telefonálhat. Természetesen a tízmilliószoros napi, pénteki 19 óra 34 vagy 37 perckor lesz,
várjunk felírtam egy darab lapra. Talán annyira nem is lényeg, 34 vagy 37 perckor lesz a hozzá való nagy
szertartáshoz fontos feladata van. Ezt természetesen el fogja Önnek mondani a kollega, hogy micsoda, és
hogyha Önnek jó a papírpénzen lévő szám, pluszban majd mondjon egy számot egytől hétig, hogy a
sorsfordítást megcsináljuk Önnek és ebben a pillanatban Ilonkának volt egy kettőezer forintosa. Nézze meg
a papírpénzét, ami ma szerencsét hozhat Önnek! Hátha lesz olyasvalaki, tehát hátha én én megmondom
őszintén, én én azt az embert várom, akinek több szám is megvan, tehát triplázódik, tehát háromszor megvan
ugye a tripla ugye hármat jelent vagy többször, több szám is megvan. Akár lehetséges, hogy ugye néztem a
műsoridő előtt a kártyalapjaimat, hogy akár egy szám nem csak háromszor szerepel, hanem többször
szerepel. Ilonkának elég különleges számai voltak, tehát például, volt neki két hármasa, két négyese, de
vajon Önnek lesz-e ennél nagyobb, két ötöse, vagy három darab nullása vagy négy darab négyese, vagy
kettő darab szám, ami ismétlődik? Nézze meg még egyszer a papírpénzét! Tehát egész országból Ilonkának
volt egyedül ilyen szerencsés ma? Nézze meg! Én adok még egy kétperces órát, mert most már a kollegáim
is az összes papírpénzt már-már össze-vissza van minden, össze ne keverjétek, hogy kinek mi a pénze! Még
egy utolsó kétperces órát tegyünk ki, hogy még egyszer átnézzék, valljuk meg őszintén, hogy elég nagy ma
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a szerencse, amit el lehet tőlünk vinni márpedig már csak, hát illetve akkor már csak, hogyha Önnél van a
szerencsés, győztes papírpénz. És új újabb kétperces óra kinn van.
[14:29 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 2 perctől visszafelé
számláló óra.]
Nézze meg a papírpénzeit. És az óra elindult, és ez egy utolsó lehetőség, hogy megnézze és telefonáljon
szerencsés papírpénzével a kezében, hogy jelentkezzen nálunk. Eddig Ilonka a szerencsés nálunk, volt kettő
darab szám, ami ismétlődött neki. De vajon telefonál-e az a hívó, én azt látom a kártyából, de vajon telefonále az a hívó, akinek egy szám többször is megvan neki? Állítsuk meg egy pillanatra az órát, kérem a
kollegáimat. Tehát van még 1 perc 23 másodpercünk és egyszerűen én azt szeretném mondani, hogy nem
telhet úgy el ez a műsor, hogy az az ember, akit én láttam a kártyalapokból ne telefonálna, akinél ott van, az
a szerencsés, akinél ott van a győztes papírpénz. Ugye mondtam azt, hogy lehetséges a kártyáim szerint
akinek lesz egy olyan hívó, ami szinte képtelenség mert már látom a kollegáimat, hogy már szinte a három
darab szám, hogy ismétlődjön már az is egy nagy dolog, hogy akár egy szám és most nagyon nagyot mondok,
akár négyszer is meglehet egy papírpénzén. 1 perc 23 másodperc, meg van állítva az óra, tehát a kártyám
szerint akár velem szemben lehet egy olyan ember is, akinek nemcsak hogy háromszor, hanem akár többször
is szerepelhet egy ugyanazon szám. Szinte képtelenség, amit mondok, itt mondják mellettem kórusban,
megpróbálnám. Hátha ma, egy csodát fogunk írni és hátha Ön az a mázlista, akinél otthon ott van egy
mindent perdöntőképpen elhozó szerencsét. Egy olyan papírpénz, ami akár ma a sorsát megváltoztathatja.
Természetesen a számunk: 0690633993 egyes menüpont. Nézze meg a papírpénzt! Természetesen az órát
nem tudjuk a végtelenségig megállítani, indítsuk el újra és ebben a pillanatban várjuk 2020
szerencsehónapjának, szerencsehetének, hiszen pénteken a nagy szerencse napja van. Tízmilliószoros nap.
Perdöntő napi szerencséjét. Na vajon ki viszi el tőlünk a szerencsét? Nézze meg a papírpénzeit! Hát lehet
több papírpénzen is rajta, de a hívók vagy a nézők közt jelen pillanatban van egy olyan ember, akinek a
papírpénzén egy szám többször is szerepel. Lehet, hogy nem is triplázódik, hanem többször megvan.
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander mágus vagyok, állítsuk meg egy pillanatra az órát! Tessék, üdvözlöm. – Ilona vagyok. – Ön is
Ilona, na nézzük az Ilonák ma, mi az ami szerencsét hoznak vagy visznek. Tessék mondani drága Ilonka. –
Hát én mondom: BN –Igen. – 66 –Na. -68077 – Nem értettem. 66, kezdjük, előröl. – Igen, 6668 –Igen. – 07
és hetes. – És hetes, köszönöm szépen és ott van, három darab szám ismétlődik. Ilonka gratulálok, máris
kapcsoljuk egy kollegához, egyeztetik Önnel a számokat a papírpénzen, várjon egy pillanatra és akkor máris
nézem, és hogyha jó.. Kollegára nézek, aki egyezteti máris Önnel a számokat visszaolvasva. És jó! Drága
Ilonka, máris egyeztetik Önnel az adatokat, az érte járó szerencsét még a mai nap folyamán küldjük.
Gratulálunk Önnek! Szuper, így kellett csinálni, majd még egy kollegának mondjon egy számot egytől hétig
ez kötelező nálunk és az érte járó szerencsét a mai nap folyamán délelőtt küldjük, és máris megyünk tovább.
Várunk még egy embert, akinek ugyanígy van ugyanígy nyertes papírpénz a kezében. Tehát ebben a
pillanatban kettő darab Ilonka a egyiknek egy kétezer forintoson volt a másiknak nem kérdeztem meg.
Mindegy, lényegtelen szerencsésen megyünk tovább. Fél perc alatt vagyunk. Tehát 2 darab szerencsésünk
van eddig, vajon telefonál-e egy harmadik szerencsésünk vagy sem. Kettő darab Ilona volt, mind a kettőnek
szerencséje volt nálunk, legyen Ön a harmadik, akinek szerencséje van. Nézze meg a papírpénzeit! Ott volt
tehát 3 darab hatos Ilonának. Gratulálunk hozzá, de megyünk tovább, hátha viszont van olyan hívó, akinek
egy szám többször is megvan, lehet, hogy nem csak háromszor. Akár lehet, hogy megvan négyszer, vagy
többször. Meg kell, hogy legyen Önnek a jó papírpénze, még egyszer megnézzük a kártyákat és a
kártyalapokból azt látom, hogy velem szemben van az az ember, aki szintén ugyanolyan szerencsés lesz, aki
itt volt nálam, mint a 2 darab Ilonka. Ugye ne felejtsük el, hogy a kollegáknál is be lehet mondani a helyes,
megfelelő pénzen levő számokat. A kollegák is természetesen ugyanúgy adategyeztetés után az érte járó
mágikus szerencse energiákat, tízmilliószoros energiákat ugyanúgy küldik. Ne felejtsék el, hogy egy majd
egy számot mondjon egytől hétig. Ugye nagyon fontos feladata van, sokaknak a pénteki napon,
tízmilliószoros napon természetesen ezt a kollegák máris elmondják Önnek, hogy mi Önnek aznap, amit
csinálnia kell. És ebben a pillanatban végén megszólal a telefon!
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander mágus vagyok, szeretettel köszöntöm, legyen egymással szerencsénk, hogy szólíthatom? –
Rozália vagyok. –Na Rozália, milyen papírpénzről lenne szó? – Ö kettőezres. –Tessék mondani akkor. Na.
– 0. –Igen. -99. – Az igen, igen. -55. -55. -65. -65, köszönöm szépen, tehát ez azt jelenti, hogy Rozáliának
van egy olyan papírpénze, amin kettő darab szám duplázódik. Szuper, nagyon jó, maradjon máris Rozika
vonalba. Kapcsolunk egy kollegához Önt és máris ellenőrzik a papíron levő számokat, hogy valóban valós
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tartalmak-e. Szintén kettőezer forintoson. Úgy látszik, hogy ma a kettőezer forintosok viszik a prímet, ez
természetesen teljesen lényegtelen a papír címlete és tökéletes! Rozália máris vesszük fel Öntől az adatokat,
az érte járó szerencsét ma délelőtt küldjük, gratulálok, nagyon jó, majd a kollegának mondjon egy számot
egytől hétig és természetesen a tízmilliószoros napi fontos szertartást, hogy hogyan tud részese lenni, máris
elmondják.
Máris megyünk tovább és várjuk azt a hívót igazából, én igazából azt a hívót várom, mert látom a kártyából,
hogy van egy olyan ember, igen tudom, hogy a feltételünk, hogy legalább két szám duplázódjon. Hátha
telefonál ma nekünk az az ember, akinek egy szám akár többször is szerepel, mint három. Na, erre fizetek
én ma be. A kártyám szerint, ahogy néztem a műsoridő kezdése előtt a lapokat, van velem szemben ilyen
ember, aki nézi a műsort és tudom, hogy itt van velem szemben. Természetesen a feltételt elég, ha teljesíti,
ez már csak az én vízióm, hogy több szám is legyen, mint három, nem feltétel. A feltétel az, ami ki van írva.
Ez már csak az én vízióm, hogy akár több is szerepeljen. Tudom, hogy szinte a képtelenséget keresem,
mondják a kollegáim, rázzák a fejüket, de hátha van gyerekek! Hátha telefonál az a különleges telefonáló,
az a különleges ember. Különleges ember az az, akinek ott a szerencsés a papírpénze. Az, hogy Önnek a
papírpénz milyen van a kezében, az nem véletlen. Hogy Ön látja ezt a műsort, nem véletlen. Hogy pont azt
a pénzt keressük, az szintén nem véletlen. Eddig összesen az élő egyenes adásban egyetlen egy olyan hívó
volt, akinek olyan papírpénze volt, amin egy szám háromszor szerepeljen, a második Ilonka telefonáló.
Közben kérem a kollegáimat, hogy kezdjük el kinyitni a borítékokat, amit a Titkos Tanok Társasága küldött
nekünk és kérem, hogy nyissuk ki és akkor az első üzenetet írjuk ki. Egy közmondásra vagyunk kíváncsiak,
máris ki van írva, és aki ezt nekünk be tudja mondani, plusz a papírpénz mellett, hogyha Önnek ott van
szerencsés papírpénze, egy azonnali százezres, azonnali pénzszerencse energia az, amit máris adunk. Tehát
pluszban, ha ott van, Önnek szerencsés papírpénz ki van írva egy közmondás. Oda kiírtuk, egy közmondás
ki van írva. Akinek szükség van tehát a tízmilliószoros nap lesz pénteken tízmilliószorosok az energiák,
akinek tehát szüksége van, érte járó szerencsére máris ki van írva egy közmondás. Pluszba a papírpénz mellé,
ha nincs meg a papírpénze, de tudja a közmondást, azonnali százezres pénzszerencse energia. Mi lehet ez a
közmondás? Nagyon meg vannak keverve a betűk, ez egy zárt borítékból jött le. Mi lehet a közmondás?
Szerintem jó esetben annyira össze vannak keverve a betűk, mert itt a kamera mellett nekem is van egy ilyen
monitor, figyelem én is a betűket. Én magam sem tudom mi a közmondás, hiszen most bontották ki ebben a
pillanatban a borítékból. Tehát mi magunk sem tudjuk, egy biztos így első ránézésre jól össze vannak
keverve a betűk. Hát csodálkoznék, ha ezt valaki fogná tudni. Hát ha viszont tudja, jó az érte járó szerencse
azonnali százezerszeres, azonnali pénzszerencse energia és pluszban várom azt a különleges hívót, akinek a
papírpénzén több szám ismétlődik. Triplázódik, háromszor megvan, vagy akár többször és pluszban kinn
van egy közmondás.
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander vagyok, üdvözlöm, tessék mondani. – Ö valamilyen apacs törzs, egy apacs és egy azték. –
Köszönöm szépen, ez a közmondástól egy picit messze van, tehát Ön azt mondja, hogy valami apacsok,
tehát valami indiánok lehetnek esetlegesen, ami oda ki van írva, tehát valami ilyen apacs közmondás lehet?
Nem erre gondoltuk, megyünk tovább. amúgy sejtem, hogy miből gondolja a hölgy. Itt az utolsó szónál úgy
van, hogy apacs. Tehát azt mondja valaki egyből egy fiatal hölgytelefonáló, hogy valami apacs közmondás.
Nem erre gondoltunk, megyünk tovább. 0690633993 és picit gondolkodjunk. Én adok, adjunk egy két perc
gondolkodási időt, igen az lesz, a leghelyesebb nézek ki a kollegára, egy kettő perc gondolkodási időt
tegyünk ki.
[27:30 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 2 perctől visszafelé
számláló óra.]
Tehát ki van írva egy közmondás. Kereken százezeri azonnali pénzszerencse mágia az, amit küldünk érte
cserébe. Egy közmondásért, ami ki van írva és nem apacs, hanem egy közmondás. Egy magyar közmondás.
Bármelyik pillanatban itt lehet velünk, 0690633993. Az apacsok ráadásul, Magyarországnak köze nem volt
az apacsokhoz. Apacsok szerintem valahogy Amerikában lehetnek, Wyoming állam körül talán a körül
lehettek a rezervátumok. Az tőlünk messze van. Maradjunk Magyarországon, másfél perc alatt vagyunk. Hát
nem apacsok, magyar. Most ne azon gondolkodjon, hogy az érte járó szerencsével, amit kapna érte mit
kezdene, tudom, hogy jól jönne, most egyenlőre a közmondáson gondolkodjon, hogy mi lehet ez. Pluszban,
ha ott van Önnél a nyertes papírpénz, máris telefonáljon! Egy perc alatt vagyunk a gondolkodási időbe, tehát
most még gondolkodjon, csak akkor telefonáljon, ha biztos benne. Az érte járó szerencse az biztos, hogy itt
van, azt egyből viszi tőlünk, hogyha jó. De ha Ön nem jót mond, akkor viszont teljesen mindegy mi van itt,
az itt marad. 0690633993as. Mi lehet az a közmondás, ami nem apacs? Szánt szándékkal, ahogy elnézem,
úgy van megalkotva ez a közmondás, hogy benne van az apacs szó és az emberi agy, tudja, úgy van
megalkotva, hogy ha lát egy szót, akkor az emberi agy megpróbálja saját magának bebizonyítani, hogy miért
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az az, amire ő gondol. S innentől kezdve az apacs szótól nem tud menekülni. Lejár a gondolkodási idő 4-32-1 s kedves TV nézőim, Magyarország, magyar emberek, az, aki tudja, ettől a perctől kezdődően nyissuk
meg a fiatal technikus kollegámnak az összes vonalat. Bólint egy nagyot és mostantól kezdve lehet
telefonálni, annak, aki tudja a közmondásunkat. Nézek gyorsan a kártyalapokból a 180 éves cigánykártyát
hoztam magammal és megnézem, és azt látom, hogy lesz olyan telefonálónk még most akár itt élő, egyenes
adásban is, aki felhív minket és bemondja.
[30:16 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 1 perctől visszafelé
számláló óra.]
Egyperces óra látom, máris kinn van. Egy percet adok, hogy Ön telefonáljon, egy perc, és ha jó, akkor velünk
a szerencséjét viheti. Egy perc és akár. Azt mondja nekem a kártya, tehát itt élő egyenes adásban lesz valaki,
aki felhív minket és bemondja. Na, nézzük meg, hogy a kártya vajon igazat mond-e vagy sem. Egyperces
óránk van. Tehát a következő telefonáló, az fogja tudni, hogy mi ez. Hát erre most befizetünk, hogy jó-e a
kártya, fél perc alatt vagyunk. Mi lehet ez a közmondás? A kártyám szerint az élő egyenes adásba valaki be
fogja mondani, hogy mi ez. Na, erre most befizetek én is, na, megálljatok. Mutatom is a kártyát, hogy lássa
a saját szemével. Tehát itt ma valaki élő egyenes adásba mondja be a helyes megoldást. Még ilyet nem is
láttam, ilyen kártyalapokat. Természetesen a kollegáimnál is be lehet mondani ugyanúgy, mondjuk, velük
annyiból jár jól, hogy ők egyből közvetlenül egyeztetik az adatokat, én itt nagyon ebbe nem mennék bele az
adategyeztetésbe, személyiségi jogokat itt abból adódóan nem nagyon lehetne itt elmondani különböző
adatokat, de a kollegáimnál lehet, és pluszban majd mondjon egy számot egytől hétig. S ebben a pillanatban
erre kíváncsiak vagyunk, most már szinte az összes kollega felállt a helyéről. Mindenki figyeli ebbe a
pillanatba a telefont, ami hogyha megcsörren, itt van a hívó és a kártyám elmondása szerint lesz ma egy
ember, aki bemondja élő egyenes adásba a mai napi üzenetünket. Na, erre most én is befizetek gyerekek.
Ilyet még nem mondott a kártya. Nem. Élő egyenes adásba? Hát ilyet nagyon nem. Ön szerint? Kollegáimnál
is ugyanúgy be lehet természetesen mondani, tehát nálam is be lehet mondani, de a kollegánál is. A kártyám
szerint tehát valaki ezt bemondja. Megdöbbentő, elképesztő, még ilyet nem mondott a kártya, hogy valaki
ezt itt így be fogja mondani a kártyám szerint? Hát igen gyerekek, látom. Hát itt van benne. Nem tudom mi
lesz. Erre most. Erre most gyerekek teljesen meg vagyok döbbenve. Én teljesen le vagyok most döbbenve,
amit a kár, tehát a kártyám azt mondja, valaki élő egyenes adásba most be fogja tudni mondani a helyes
üzenetet és nem apacsokról fog beszélgetni itt velem. Na, most kiderül, hogy a kártya jó-e és igazat monde? Na, látja, most kiderül és természetesen lehetséges, hogy még ugyanennek az embernek még a jó
papírpénze is ott van, hogy a papírpénzein számai esetleg duplázódnak, de én most szigorúan a közmondásra
húztam lapokat, tehát ilyen gyerekek? Hát az életben nem jött még ki, ne mondjátok már nekem! - Alexander
vagyok, figyeljen ide more, vegyük le a zenét, üdvözlöm, szeretettel köszöntöm, Alexander vagyok, hogy
szólíthatom Önt? –Ramóna, üdvözlöm és tudom a megoldást. – A kártyám szerint állítólag Ön jól tudja a
megoldást. Hát próbálja meg Ramóna, legyen velünk szerencséje! Erre befizet most mindenki, az egész
ország. Tessék megmondani. –Két legyet ügy, egy csapásra. – Ez az! Ez az Ramóna, drága, maradjon a
vonalban, a papírpénzei, ha vannak szuper, annak is örülünk! Ramóna, gratulálunk, nem tudom honnan
hívott, máris maradjon vonalba, az érte járó azonnali százezres pénzszerencse mágikus energiát azonnal
küldjük Önnek. Mondjon majd még egy számot egy kollegának egytől hétig természetesen. Így van, két
legyet üt egy csapásra, gyerekek ilyen pontos. Na, mit szóltok hozzá? Megmondtam, ugye hogy
megmondtam? Tessék, benne van a kártyában! Nyissuk ki a másik borítékot, húzzunk arra is kártyalapot!
Hogy megmondta a kártya már! Most mondják nekem a kollegák, hány éves volt a hölgy? Mennyi? Huszon?
Huszonkét évesen megfejtette és jön a következő! Huszonkét éves hölgy megfejtette és jön egy következő,
ami jóval nehezebb, teljesen mindegy ugye itt a kor, szerencsés Ramóna és az érte járó szerencsét azonnal
küldjük természetesen neki, és íme, itt van a következő közmondás. Húzzunk? Húzzunk rá lapokat?
Szeretnétek? Természetesen ez kettő darab közmondás. el van tolva, van egy fölső, van egy alsó és én
megnézem a kártyalapokat és azt mondja nekem itt a kártya máris, hogy ezt viszont a kollegának fogják
bemondani. Tehát ugye előbb a kártya azt mondta, hogy ez a 3 lap, hogy ezt valaki, aki telefonál az élő
egyenes adásba mondja be és jött Ramóna is és bemondta az élő egyenes adásba. szerencséje volt, az érte
járó szerencsét nem tudom honnan telefonált, vitte. Viszont most, ezt az üzenetet állítólag Önt a kollegához
szeretnék majd kapcsolni és a kollegának Ön be tudja mondani. Adjunk már egy pici gondolkodási időt
várjatok már nekem is föl kell dolgozni mit, mond itt a kollega, muszáj is rá innom, mert még a szám is
kiszárad, mert itt olyan durva dolgok vannak itt ebbe a műsorba hát, de hát tízmilliószoros naphoz
közelítünk, hát ez ezzel jár, komoly energiák vannak. Tehát az előző leosztásba a 180 éves állítólagosan
Magyarország legpontosabb kártyái azt mondták, hogy élő egyenes adásba valaki bemondja a helyes
üzenetet.

65
1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Tel.: +36 1 472-8900

1391 Budapest, 62. Pf. 211

KRID: 213396918

E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

[37:05 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 2:30 perctől
visszafelé számláló óra.]
Pontosan be is jött gyerekek. Kijött a kártyából, öt percen belül itt volt velem a telefonáló hölgy, Ramóna
22 éves. És most, két és fél perces gondolkodási időt adok, húztam, kettő darab közmondásunk van, a felső
és az alsó és a kártyát megint húztunk, és most viszont azt mondja, hogy Önnek fel fogják ajánlani azt, hogy
a kollegának mondja be és Ön a kollegának mondja majd be a helyes megoldást. Gyerekek, ezt a műsort!
Két és fél perc alatt vagyunk, ez egy picit még gondolkodjunk még ebből adódóan, hiszen lehet látni ugye,
szintén ugye kettő darab közmondás van kinn. Ugye az nem is kérdés, hogy itt a százezres, azonnali
pénzszerencse energia, itt most kettő jár érte. Tehát kétszer százezer, hiszen ugye egy közmondás felül, egy
közmondás alul. Tehát ugye itt most dupla is a tét, két perce van, hogy gondolkodjon. Elképesztő mik jönnek
itt ma ki a kártyából, de hát ugye Magyarország egyik legpontosabb kártyája van nálam. Sokan kérdezték
annak idején, hogy mennyi körülbelül a forgalmi értéke egy ilyen kártyának, olyan hozzávetőlegesen egy
ilyen kártyát, hogyha ma valaki szeretne vásárolni - amit nem tud- körülbelül ezt már tegnap is mondtam,
meg előzőkbe is, olyan hárommillió forint körül van a névértéke. És közel 200 éves, 180 éves, le vannak
ugye már laminálva a lapok. Tehát van velem szemben egy olyan ember a kártyám szerint, aki mind a két
közmondásra, a felső sor százezres, alsó sor százezres. Meg lehet próbálni felőlem azt is, hogy, azt mondja,
hogy Alexander én csak a felsőt próbálom meg, vagy csak az alsót próbálom meg, vagy mind a kettőt.
Teljesen mindegy és a kártyám szerint a kollegáimnál. Tehát az előző leosztás azt mondta, hogy élő egyenes
adásba, gyerekek, úgy is volt. Élő egyenes adásba jött a Ramóna 22 évesen. Ő már, ma már örülhet. De most
én azt látom a kártyalapokból, na, húzok rá még egy lapot figyeljetek, húzok még egy kártyalapot. Ahaa azt
mondja nekem a kártya, hogy ez a telefonáló fia, bocsánat öregebb lesz, elnézést, idősebb lesz, tehát egy
érettebb korosztályú lesz, mint az előző 22 éves Ramóna volt. Tehát ennyit meg tudok róla állapítani, arról
az emberről. Még amit meg tudok állapítani erről az emberről, hogy egy picikét határoljuk már be, hogy ki
lesz az aki ezt meg fogja nekünk tudni fejteni, az az, hogy mind a két köz., Jézusom. Lehet, hogy mind a két
közmondásra rájött, kijött a siker lapja és kijött a nagy pénz lapja. Na, jó, hát persze, hát, ha valaki ezt tudja,
a nagy pénz jelenthet nagy sikert is, nagy örömöt is. Természetesen el szeretném mondani, hogy a
tízmilliószoros nap az az utolsó előtti az évben, most a júliusi a holnapután utáni, ugye az a pénteki. Én pedig
utoljára vagyok most a héten és én pedig én arra bíztatom Önt, hogy telefonáljon, mert jelen pillanatban a
tét kettőszázezer azonnali pénzszerencse energia. Természetesen tízmilliószoros a tét, az, aki mind a kettőt
be fogja tudni mondani pluszban még jó neki is a papírpénzen lévő szám. Az úgy már azért tízmilliószoros
én azt mondom ezért a lehetőségért már érdemes telefonálni. Hát erre befizetek, erre, hogy valóban mind a
kettőt fogja-e valaki tudni. Tehát a felső sorban van egy közmondás, az alsóban pedig egy dalszöveg van.
Tehát itt, ugye kettő darab szöveg van, a felső sor egy közmondás, az alsó sor egy dalszövegből egy részlet.
Hátha lesz valaki, aki bemondja. Csodálkoznék, hogyha mindkettőt ismerné, még egy közmondásra azt
mondom, hogy csak-csak, de egy dalszöveg, ráadásul nem is annyira lehet, hogy ismert…
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander vagyok, próbálja, meg hát erre befizetünk. Tessék mondani. – Hát én nem tudok rájönni, hogy
melyik ABBA sláger ez. –ABBA sláger. –Pedig ismerem ezeket, de de hát nem jövök rá egyszerűen hiába
próbálkozom. – Tehát Ön szerint az alsó sorban, ami egy egy dalszöveg részlet az egy ABBÁnak a slágere?
–ABBA sláger igen, hát igen ott van, hogy ABBA, de hogy melyik ez, hát nem egyszerűen nem én nem
jövök rá. – Nem, nem, nem, nem, nem, drágám, a felső sor az a közmondás, az alsó sor az egy magyar pop
ööö sláger volt szerintem. Ez nem lehetett ABBA hát az, az egy svéd zenekar volt, svéd együttes 4 tagból
állt. Nem ABBa, ez egy magyar volt. Az alsó előadója az egy magyarországi előadók voltak és nekik volt
egy ismert daluk, de az nem ABBA hát amit föl, hát fölugrott egy sort és Ön azt hiszi az ABBA együttes.
Nem!
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander mágus vagyok, üdvözlöm, próbálja meg! –De hát Alexander, hát mért mondja, hogy nem ABBA
sláger? Hát az előbb mondta, hogy dalszöveg és ott van, hogy ABBA. –Nem, a második a dalszöveg, a
föntről a második a dalszöveg, nem a felső, a felső az egy közmondás. Nem!
Tehát a felső sor az egy közmondás, az alsó sor az egy magyar együttesnek egy dalszöveg részlete. Nem
ABBA. Nem, nem nem lehet az ABBA együttes. Az amúgy is egy svéd társaság volt. Hatalmas sikereket
értek el a nyolcvanas évek körül, kétségtelenül így van. Lehetséges talán, hogy még ez a szám, ami oda ki
van írva legalulra, lehet hogy abban a évtizedben készülhetett, ennyire pontosan nem tudom én sem, de nem
az ABBA együttes volt, ez egy magyar társaság adta elő, az alsó öö dalszöveget. És ha megvan a helyes
papírpénze, nem kevesebbet, mint tízmilliószoros mára a mágikus tét érte. Mi történik kinn a vezérlőbe
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most? Azt látom, hogy sokan úgy gondolják, hogy ebbe az ABBA együttesbe sokan próbálnak beleállni,
most ABBA számokat nézegettek az interneten mellettem? Jajj gyerekek. Magyar előadója volt gyerekek!
Mi lehet az alsó sor? Tehát még egyszer nem az ABBA együttes! Ez egy, az alsó sor áá várjatok már, félre
húzom a kártyát, mert lehet, hogy ez zavarja a szemeteket. Figyeljetek ide, itt az, hol az a tollam? Na,
megálljatok. Itt van a felső sor! Ez egy közmondás felül. Alul nem egy ABBA sláger volt, hanem ez egy
magyarországi együttesnek egy slágere volt. Valahol a ’80as, ’90es évek derekán, ha lehetett. Adjunk egy
másfél perces órát most, hogy ezt tisztáztuk, és itt mindenki a hívók az ABBA slágerekbe áll bele. Semmi
köze hozzá gyerekek, az ABBA együtteshez, hát az hol volt magyar?
[45:38 másodperckor a képernyő jobb oldalán feltűnik egy lila mezőben fehér számos, 1:30 perctől
visszafelé számláló óra.]
Egy szót nem beszélnek magyarul, még annyit se tudnak, hogy Szia!. Másfél perces óra, indítsuk el egy
utolsó gondolkodási időt, hagyjuk már békén az ABBA együttest, mert most már a körülbelül huszadik hívó
mondja a kollegának be az ABBÁt. Kétségtelen, hogy a kártyából láttam, hogy a szerencsés telefonáló a
kollegának mondja be, ez tény, ezzel nincs is mit vitázzak és elindult egy másfél perces gondolkodási idő.
Hagyjátok békén az ABBA együttest! Szegényeket! Borzasztóan sikeresek voltak ’70es, ’80as évek, nagyon
jól kapták el az akkori pop szériát, de ez egy magyar banda volt. Ismert szerintem. És az utolsó egy perc
alatt vagyunk, nézem én is az órát. Hát már gyerekek, már tiszta ideg vagyok, már én már nem tudom.
Megnézem még egyszer a kártyát, ha egyáltalán van valaki, aki rájött erre a dalszövegre? Mert én erre
befizetek. Nem tudom már mit mondjak, vagy mit gondoljak, megnézzük a kártyát, ez ez ez elég igazat
mond és pontos. Persze, hogy rájött, hogyne jött már volna rá legalább egy ember, de rájött. Na tehát rájött
az alsó dalszövegre. Van egy ember, aki rájött, jó, én azt a hívót várom. Fél perc alatt vagyunk és most már
a szerencsés hívót várjuk ide a stúdióba, vagy a kollegához. Persze, hogy rájött valaki, nézem a kártyát,
kérdezik mellettem a kollegáim, persze, hogy rájöttek. De legalább egy ember legalább rájött, jó. Tudja
valaki. Nézd meg a kártyát, hát látom, hát nézd meg, rájött valaki. Itt az élő egyenes adásba ja. Komolyan
mondom, hogy rájöttek. Tehát azt látom, hogy Ramóna, ugye, előbb tudta a közmondást, 22 éves volt. Nála
egy érettebb, ha azt mondom, akkor idősebb személy lesz. Érdekesnek találom, hogy mindenki a
dalszöveggel próbálkozik, a fenti közmondást szinte meg se próbálják.
[Telefoncsörgés hallható.]
- Alexander mágus vagyok, szeretettel köszöntöm. Próbálja meg, hát hátha sikerül. – Haló, adásba vagyok?
–Igen. – Szerintem fejezd be ezt a műsort és menjen haza, vagy csináljon valami mást, mert ekkora
sületlenséget beszélni, hogy a svéd ABBA együttes magyar slágereket énekelt… Hogy találhatott ki ilyet,
hogy az ABBA magyar slágert énekelt. –Nem. –És akkor ki fogja ezt megfejteni, hát most ott írja, hogy
ABBA és egy magyar slágert keres. Hol énekel már az ABBA magyar slágereket? Tessék mondani. -Drágám
tehát még egyszer, nem az ABBA, az ABBA együttes az életben nem énekelt magyar slágert. –Az előbb azt
mondta, hogy az ABBA magyar slágereit keresi. – Nem, én egy.. Nem ezt mondtam.
Azt mondtam, hogy ez egy magyar együttes. Volt neki, a ’70es, ’80as, ’90es éveikben voltak nekik nagy
slágerük, á ’80as, ’90es évekbe voltak igazából nagy slágereik. És abból nekik a magyar együttes egy magyar
slágere. Az ABBÁval jöttek itt az egész műsor alatt, mert mindenki azt hiszi, hogy a közmondásban van egy
olyan szó, hogy,,ABBAR” és mindenki azt hiszi, hogy az az ABBA együttesnek egy slágere, holott az egy
közmondás a felső sor. Hát felső sor egy közmondás, az alsó sor egy magyar sláger, semmi köze az ABBA
együttesnek hozzá, semmi. Közünk nincsen hozzá. Hogy mondanék már ilyet? Nem is jártak
Magyarországon az emlékeim szerint. Mert, hogy meglesz a szerencsés telefonáló, tehát én, figyeljenek ide,
most hiába próbálnak itt győzködni engem, itt lehet. Én azt mondom, amit a kártyából látok. Legalább egy
ember, de valaki rájött Magyarországon az alsó sláger számra, ami ’80as, ’90es években volt. Ez egy magyar
előadói együttes adta annak idején elő. Tehát várjuk a kiválasztottat, aki mind a két darab slágert, bocsánat
tudja a slágert, plusz a felső közmondást és pluszban a pénzen is megvan a megfelelő száma. Ne felejtse el,
0690633993 egyes gomb és a pénteki nagy telihold szertartás végett majd a kollegának mondjon egy számot
egytől hétig. Tehát nem ABBA, hagyjuk már azt a szerencsétlen ABBÁt. Jó, természetesen nagyon gyorsan
haladnak a perceik és nagyon-nagyon sokan jelezték nekem a tegnapi nap folyamán, hogy szeretnének
csatlakozni a tízmilliószoros napi különleges energiához, energiaküldéshez és természetesen mivel én
spirituális személy vagyok én magam is részt fogok venni pénteki nagy szertartáson, amin egy virrasztás
keretén belül fog részt venni. Aki szeretne csatlakozni és az energiákhoz részese lenni az kérem, hogy jöjjön
egy picikét a TV képernyőhöz közelebb és máris küldöm a pénteki napi energiát, ami egy felkészítő energia
a pénteki napra. És aki szeretne rácsatlakozni a pénteki mágiához, az egy pillanatra hívjon minket vissza. Én
közben a tenyeremmel máris az energiákat ellenőrzöm és nyomom össze és minél jobban nyomja szét a
tenyerem, annál jobban erősödnek az energia szintek. Így ni és kedves TV nézőim, Magyarország, magyar
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emberek kérem, hogy akkor jöjjenek közelebb, akik szeretnének, mert gyorsan haladunk a műsor idővel, az
energiát küldeni. És 3-2-1 nézem az energiát, jó és az energia szintet, aki szeretne pénteken a csodatétel
mágiára részese lenni, az kérem, hogy egy pillanatra hívjon vissza, most! És küldöm az energiát akkor. Tehát
egy pillanatra most telefonáljon mindenki vissza, ha pénteken a csodatétel szertartáshoz szeretne részt venni,
akkor egy pillanatra hívjon minket vissza most! Csatlakozzon az energiához, a pénteki csodatétel mágiához.
Most egy pillanatra hívjon minket vissza, mert a telefonvonalat én most fölmágiáztam a pénteki napi
szertartásra. Érzi az energiát? Pénteki nap a csodatétel napja, tízmilliószoros nap. Egy pillanatra most hívjon
vissza minket. Az összes vonal nyitva legyen. Most telefonáljon vissza egy pillanatra csak! És természetesen
a műsorunk sajnos elég gyorsan fogy, a mai nap folyamán a déli 12 óráig, aki szeretne a tízmilliószoros napi
szertartáson részt venni, az telefonáljon vissza délig és a kollegának mondja be a pénztárcájának a színét és
pénteken este 8 órakor a pénztárcáját tegye ki az asztalra, hogy megcsináljuk a pénztárca feltöltő mágiát
Önnek. Ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, ha tudjuk a pénztárcájának a színét. Tehát déli 12 óráig hívjon
minket vissza! Küldöm az energiát. Tehát aki még egy... el kell, hogy köszönjek lassan, haladunk a
műsoridővel. Tehát déli 12 óráig küldöm az energiát, és aki szeretne pénteken a csodatétel szertartáson részt
venni, az hívja vissza a kollegát déli 12 óráig és a pénztárcájának a színét mondja be! És természetesen
péntek este 8kor a pénztárcája legyen előkészítve! A kollega pedig máris röviden elmondja, hogy mit kell
csinálnia szertartásként vele. Déli 12 óráig, ha visszahív, mindent elmondunk, pluszba be lehet mondani a
helyes üzenetet is természetesen. Ugye egy fontos feladat, hogy aki a pénztárcáját szeretné tölteni
szerencsével, pénzenergiával, mágiával. Köszönöm, hogy itt voltam és délig hívjon vissza a pénztárcája
színével. Köszönöm szépen, pénteken!
[A képernyőn látható:
Asztro Klub
A műsor gyártója
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