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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsána k 
 

780/2012. (IV. 25.) sz. 
 

HATÁROZATA 
 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács ) az Echo 
Hungária Televízió Zrt.-vel (Személyes adat ., a továbbiakban: Médiaszolgáltató ), szemben hivatalból 
lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV elnevezésű 
médiaszolgáltatásán 2012. február 6-án 00:30:16 órakor sugárzott „Több mint egészség” című 
műsorszámmal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó t örvényi 
rendelkezést , amely miatt a Médiaszolgáltatót 
 

100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint összeg ű bírság megfizetésére kötelezi. 
 
 

A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a 
Médiatanács Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00295141-00000024 számú pénzforgalmi 
számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi 
pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, a Médiatanácshoz (1088 Budapest, 
Reviczky u. 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e 
határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat 
végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság a beérkezést követő naptól 
számított 30 napon belül tárgyalás tartása nélkül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. 
 
 
 

Indokolás 
 

A Médiatanács az Mttv. 167. § (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, 
hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Echo TV elnevezésű médiaszolgáltatásán 2012. február 6-án 
sugárzott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján a 2012. február 6-án 00:30:16 
órakor sugárzott „Több mint egészség” című műsorszám vonatkozásában felmerült a sajtószabadságról 
és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv. ) 20. § 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme. 
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A Médiatanács az Mttv. 182. § c) pontjában foglalt hatáskörében, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket. ) 29. § (1) 
bekezdése alapján hivatalból 2011. december 20-án hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval 
szemben, mely tényről a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően az 
549/2012. (III. 21.) számú, MN/6597-4/2012. ügyiratszámú végzésében értesítette a Médiaszolgáltatót, 
tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint a Ket. 51. § (1) bekezdése értelmében 
felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során nyilatkozattételi és irat-betekintési jog illeti meg. A 
Médiaszolgáltató a tértivevény tanúsága szerint 2012. március 27-én vette át a hatósági eljárás 
megindításáról, valamint a nyilatkozattételi és irat-betekintési jogáról szóló végzést, azonban jelen 
határozat meghozataláig ezen jogaival nem élt. 
 
A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok alapján a z alábbi tényállást tárta fel, és azt az alábbiak 
szerint értékelte.  
 
A Médiaszolgáltató az Echo TV elnevezésű médiaszolgáltatásán 2012. február 6-án 00:30:16 órakor 
sugárzott „Több mint egészség” című műsorszámában burkolt kereskedelmi közleménynek minősülő 
tartalmat tett közzé. 
 
A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt tartalomról a nyilatkozattételi jogról való tájékoztatást 
tartalmazó végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azok a határozat mellékletében 
megtekinthetőek, mely melléklet jelen határozat részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a 
határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 
 
Az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
„A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.”  
 
Az Mttv. 203. § 4. pontja értelmében: 
„Burkolt kereskedelmi közlemény: olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét 
tekintve megtéveszti a közönséget. Burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait 
szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre.” 
 
Az Mttv. 203. § 20. pontja rögzíti, hogy a kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja 
gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett 
népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás 
céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé 
tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy 
termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. 
 
Az Mttv. 203. § 56. pontja fekteti le a reklám definícióját, amely szerint:  
„Reklám: olyan — műsorszámnak minősülő — közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely 
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog — ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi 
eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket —, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni 
értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 
összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző 
ismertségének növelésére irányul.”  
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Megtévesztő a kereskedelmi közlemény – azaz burkolt kereskedelmi közleménynek minősül –, amely 
olyan szövegkörnyezetben, egyéb kontextusban kerül bemutatásra, amelyben a közönség annak 
valódi természetét képtelen felismerni, azaz kereskedelmi üzenetet hordoz anélkül, hogy ezen jellegét 
nyíltan vállalná.  
 
A „Több mint egészség” című műsorszám alapkoncepciója a televízión keresztül történő „gyógyítás”, 
ennek kapcsán pedig a betelefonáló „páciensekkel” történő beszélgetés. A műsorszámban azonban 
ezen túl olyan információk hangzottak el, amelyek felhívták a közönség figyelmét a műsorvezetőhöz 
köthető szolgáltatásokra. A műsorvezető a műsorszám folyamán egy általa üzemeltetett „egészség-
centrumot” népszerűsített különböző formákban. A műsorszámban felirat formájában megjelent a 
műsorvezető által népszerűsített „centrum” pontos címe és nyitvatartási ideje, valamint a webes 
elérhetősége. A műsorvezető egyrészt az „egészség-centrumban” igénybe vehető szolgáltatásokról 
(„hőkamera”, „szívvizsgáló gép”, „teljes érrendszer vizsgáló szerkezet” stb.) beszélt részletesen, 
elmagyarázva azok gyógyító hatásait, valamint különböző eseteket hozott fel példaként, a gyógyítása 
eredményességének bizonyítékául. Megemlítette a rendelőjében induló iskolákat, tanfolyamokat („ugye, 
az iskoláimról beszélek”, van egy ezoterikus-spiritiszta és egy masszázsiskola” stb.), egyúttal részletezte 
az általuk megszerezhető végzettséghez köthető előnyöket. Ezen kívül több alkalommal felhívta a nézők 
figyelmét a rendelőjében megrendezésre kerülő nyílt napra.  
 
A vizsgált műsorszám kereskedelmi közleménynek megfelelő tartalmat hordozott, mivel abban 
reklámértékű információ került közzétételre, így az természetét tekintve megtévesztette a közönséget, 
mivel a nézők a műsorszám részének tekinthették a reklámjelleggel bíró tájékoztatást. A műsorszám 
egészén átívelő, folyamatos információközlés és tájékoztatás arra ösztönözhette a közönséget, hogy a 
műsorvezető által kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, azaz ellátogassanak az általa üzemeltetett 
rendelőbe, „egészség-centrumba” a gyógyulást keresve, illetve a különböző iskolákba történő 
beiratkozás érdekében. A műsorszámban elhangzott információk tehát alkalmasak voltak egy 
szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, ismertségének növelésére. 
 
A bírói gyakorlat szerint az „ösztönző” hatás kiváltásához elegendő a figyelemfelkeltés ténye, hiszen 
az tekinthető a vásárlást megelőző releváns mozzanatnak, továbbá az olyan információközlés minősül 
burkolt reklámnak, amely anélkül kelt vásárlási, szolgáltatás igénybevételi késztetést, hogy ezt a 
szándékát nyíltan vállalná. 
 
Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató az Echo T V elnevezés ű médiaszolgáltatásán 2012. 
február 6-án 00:30:16 órakor sugárzott „Több mint e gészség” cím ű műsorszámban burkolt 
kereskedelmi közleménynek megfelel ő tartalmat tett közzé, a Médiatanács megállapította  az 
Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés me gsértését. 
 
Az alkalmazandó jogkövetkezmény megállapítása során a Médiatanács az alábbiakat mérlegelte: 
 
Az Mttv. 186. § (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben 
alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg. 
 
A Médiatanács eddig egy határozatában [a 215/2012. (II. 1.) számú határozat] állapította meg a 
Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a 2011. 
szeptember 5-én 00:29:16 órakor sugárzott „Több mint egészség” című műsorszám vonatkozásában, 
amely miatt az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. 
 
A jelen törvénysértés kapcsán azonban az ismételtség esete nem áll fenn, tekintettel az Mttv. 187. § (4) 
bekezdésében foglaltakra, amely értelmében akkor valósul meg ismételt törvénysértés, amennyiben 
háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon 
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tárgykörben elkövetett – nem csekély súlyú – törvénysértés már két jogerős hatósági határozatban 
megállapításra került. 
 
A Médiatanács a jelen törvénysértés miatt az Mttv. 186. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva nem 
alkalmazta az Mttv. 186. § (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményt, mivel az jelen esetben az 
ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, illetve nem lett volna alkalmas a jogsértés 
megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdése szerint a Médiatanács a jogkövetkezményt — a jogsértés jellegétől 
függően — a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a 
jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet 
szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés 
piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel 
állapítja meg. 
 
A Médiatanács az Smtv. 20. § (3) bekezdés jelen esetben történt megsértése tekintetében a 
jogkövetkezmény mértékének megállapítása során az Mttv. 187. § (2) bekezdésében rögzített 
mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyát és az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokat 
vette figyelembe a jövőbeni jogsértések mellőzése érdekében (generális prevenció).  
 
A Médiatanács a jelen törvénysértést nem értékelhette csekély súlyúként, tekintettel arra, hogy a 
vizsgált műsorszámban a burkolt kereskedelmi közlemény intenzíven és több különböző formában is 
jelen volt. A műsorszámban – többek között – felirat formájában szerepelt a műsorvezető által 
népszerűsített rendelő pontos címe és nyitvatartási ideje, valamint a webes elérhetősége. 
 
A Médiatanács az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontok tekintetében figyelembe vette azt, hogy 
a burkolt kereskedelmi közlemény az egész műsorszámon átívelt, a műsorszám a burkolt kereskedelmi 
közlemény közvetítésének szolgálatában állt. A műsorszám felépítésének kialakítása – ellentétben az 
alapkoncepciójával – is arra törekedett, hogy a burkolt kereskedelmi közlemény a műsorszám 
egészében, folyamatosan jelen legyen. 
 
Az Mttv. 187. § (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok – a jogsértés súlyán 
és az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokon kívül –, figyelemmel a törvény 187. § (4) 
bekezdésére is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők.  
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság 
alkalmazását ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni, ilyen 
jellegű jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, 
hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál 
érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. 
 
A Médiatanács az Mttv. 187. § (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és 
arányosság elvének figyelembe vételével, az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése miatt – az eset 
összes körülményeire, valamint a jogkövetkezménnyel elérni kívánt célra tekintettel – a kiszabható 
bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,2%-ának megfelelő mértékű, azaz 100.000,- Ft összegű bírságot 
szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. 
 
A fentebb kifejtettek szerint tehát a Médiatanács a z Smtv. 20. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezés megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) be kezdés bb) alpontja alapján kiszabható 
jogkövetkezmény alkalmazása mellett, a rendelkez ő rész szerint döntött.  
 
Az eljárás során a Ket. 153.§ (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 
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A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. § (1)  bekezdés da) alpontjában, a jogorvoslat 
előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Mttv. 163. § (1)  és (3) 
bekezdésében, a bírósági eljárásról szóló tájékoztatás az Mttv. 164. § (1)  bekezdésében, a halasztó 
hatály a Ket. 110. § (1)  bekezdésében, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatás a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvé ny 338. § (2)  bekezdésében foglalt rendelkezéseken 
alapul. 
 
Budapest, 2012. április  25. 
 
 

a Médiatanács nevében 
 
 
 
 

Szalai Annamária 
elnök 

 
 
 
 

dr. Kollarik Tamás  
hitelesítő tag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 1. Echo Hungária Televízió Zrt. (Személyes adat  
  2. NMHH Jogi Igazgatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) 

3. NMHH Hivatala Pénzügyi és Számviteli Főosztály (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) 
4. Irattár 
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A Médiatanács 780/2012. (IV. 25.) számú határozatán ak melléklete 
 
A „Több mint egészség” című interaktív műsorszám 2012. február 6-án 00:30:16 órakor kezdődött és 
1:23:00 órakor ért véget.  
A műsorszám időtartama alatt a képernyőn különböző feliratok jelentek meg: 0:30:54-0:32:34 óra között 

webcímek; 0:32:52-0:34:33 óra között telefonszám és 
nyitvatartási idő; 0:34:52-0:32:34 óra között a pontos cím; 
0:36:51-0:32:34 óra között e-mail cím. (A regisztrált 
elérhetőségek a műsor folyamán még számos esetben 
felbukkantak.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A műsorszám két részből állt. Az első részben, amely 00:56:19 óráig tartott, egyetlen telefonálót sem 
kapcsoltak adásba. Ebben a szegmensben Tihanyi Tamás a hozzá kapcsolódó egyes szolgáltatásokat 
ismertette, vázolta az általa vezetett centrum tevékenységi körét, külön kihangsúlyozva a szolgáltatások 
olcsó árait. Kitért az ugyancsak általa vezetett iskolákra is, jelezve, hogy éppen új szemeszterek 
indulnak, illetve példaként hozta fel súlyos egészségügyi problémákkal küszködők eseteit, akik 
csodálatosan meggyógyultak a spiritiszta kezelésnek köszönhetően.   
 
A műsorszámban a következő kifogásolt tartalom hangzott el: 
 
0:30:21 órakor: „Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, doktor Tihanyi Tamás vagyok, az 
ezoterikus tudományok doktora és mestere. Tanár vagyok, meg egyéb különböző dolgok. (…) Mindig az 
elején el kell mondanom, hogy amiről a műsor folyamán beszélek, az nem helyettesíti az orvosi 
kezeléseket, az orvosi diagnosztikát nem helyettesít, nem egyformán hat mindenkire, és ez egy 
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lehetőség a sok közül. (…) Ez tudják, olyan dolog, hogy kérdezze meg gyógyszerészét (…) hehe (…). 
Ha telefonálnak majd a műsor második felében, ugye, akkor lehet telefonálni, nyugodtan hívjanak, mert 
ezek a nem fizetős dolgok. Csak annyit kell fizetni, amennyibe egy normál telefonvonal kerül. Ez nem 
olyan, mint a jósok, meg…kifizet 30 ezer forintot, és nem is beszél az illetővel. Ezek már léteznek már 
kereskedelmi csatornákon is. Múltkor is mondta nekem valaki, akart a nem tudom milyen Andrással, 
nem akarom mondani a nevét, beszélni, kifizetett harmincvalahányezer forintot, és nem is tudott 
beszélni vele végül. Itt nem erről van szó, itt teljesen korrektül csak a rendes városi telefonvonal, amin 
tudnak minket hívni. És ha valaki üzenetrögzítőn hagyna üzenetet, akár éjjel, most, vagy bármikor 
máskor, akkor (…) mondja el a nevét és a telefonszámát, és mindenkit visszahívunk telefonon. (…) 
Vannak ugye kijárásaink is lakásra, egyébként, ha több emberhez kell, akkor én is el szoktam menni. Mit 
csinálunk a lakáson? Szellem, átok, földsugárzás és kezelések, ugye. (…) Ugye, az iskoláimról 
beszélek. Ezek kétféle iskola van, van egy ezoterikus-spiritiszta, és egy masszázsiskola. Mind a kettő 
olyan, ami felnőttoktatási kereten belül van, és olyan végzettséget ad, amivel dolgozni lehet. Kiváltja az 
ipart vagy valakinél dolgozik, teljesen mindegy. Az egyik végzettség a spiritiszta, a másik pedig lazító-
frissítő masszázs, ami külföldön is elfogadnak (…). Bizony, mert ehhez az Európai Uniós rendszerhez 
van illesztve ez a felnőttoktatási rendszer. Kétféle iskola van. Ezoterikus iskola az egyik, a hathónapos, 
de most ilyen rövidítve vannak, mer’ januárba’ elkezdődött egy, most már áprilisba’ indul egy másik ilyen 
tanfolyam. Egy kicsit rövidítve van. Nem havonta egyszer, hanem, mittomén’, háromhetenként, hogy ne 
menjen bele teljesen a nyárba, ami most kezdődik majd, a legközelebbi. Ugye ez a legkülönbözőbb 
érdekes dolgokat tartalmazza. Átok-, szellemlevételtől kezdve távkezelések, energetizálás, 
fantomműtétek és sorolhatnám. Teljesen különleges olyan módszerek, amik máshol nincsenek. A 
masszázstanfolyam ugyanilyen végzettséget ad, külföldön is elfogadják. Higgyék el, az árak gombokér’ 
vannak, ezt komolyan mondom! Hasonlítsák össze a többiekkel, és látják, hogy tényleg nagyon jó áraink 
vannak! És a masszázs ugye lazító-frissítő, van benne thai masszázs, de csontkovácsolás elemek is 
vannak benne. És most már indul olyan is, olyan tanfolyam, kétnapos önálló, külön tanfolyamok. Ilyen az 
energetizálás, a távkezelés, akkor a fantomműtétek, és önálló ilyen dolgok, az internetünkön, a 
honlapunkon ezek már ha nem tekinthető meg, akkor egy-két napon belül megtekinthetők lesznek, de 
hát elég, ha belet…betelefonálnak, és akkor mindent tudnak. Vannak nyílt napjaink ugye, 
hétvég’…pénteki napokon van a nyílt nap, ugye, be kell telefonálni, és akkor mondják, hogy nyílt napra 
szeretnének jönni. Itt egy másfél-kétórás előadást tartok, nem a lopott holmiról, hanem az ezoterikáról 
tartok előadást, és utána különböző dolgokat bemutatok, és utána ingyenes állapotfelmérés van a 
góckutató készülékkel, amivel a baktérium, vírus, gombákat mutatjuk ki, és itt ingyenes lehetőség van 
aaa’ ezoterikus felmérésre, és hatalmas kedvezménnyel van akkor gépi állapotfelmérés, sokkal 
kedvezményesebben, mint más alkalmakként, alkalmakkor. Ilyen például a szívvizsgáló gép, amiről 
beszélni fogok, a hőkamera vagy teljes érrendszer vizsgáló szerkezet. Ezér’ érdemes eljönni. És, ugye, 
rengeteg fajta gépi állapotfelmérésünk van, ezoterikus dolgaink vannak. És most elmondok egy érdekes 
esetet. Mostanába’ volt, hogy egy dédnagymama hívott meg engem, hogy menjek el a dédunokájához, 
mer’ nagyon beteg a dédunoka. Az történt a gyerekkel, hogy azt mondták, hogy autoimmun betegsége 
van, és a csecsemőmirigy, ami itt van egyébként középen, túl sok T-limfocitát termel, ezért a saját sejtjei 
ellen fordul. A T-limfocita az, hogy mondjam, az a feladata, hogy a testbe betolakodó idegen sejtet 
elpusztítsák, például a rákos sejtet, és nyilván, ha túl sok van, akkor a saját teste ellen fordul. Elmentem, 
megnéztem, és persze most meg azt mondták, hogy olyan borzasztó az állapot, már millió, napról-napra 
mondják mindig, most a napokba’ nem már, hogy meg fog halni, meg fog halni a baba, és hogy ki kell 
égetni most a csontvelőt neki, és majd donort keresnek, és akkor majd megoldódik a probléma, ami tíz 
százalék esélyt ad. És nem túl régen elkezdtem kezelni, egyre javult az állapota, és most szombaton 
kaptam a telefont, hogy nem tudják az orvosok mire vélni, mer’ teljesen jó a vérképe a gyereknek, és a 
limfocita túltermelés megszűnt. Mi volt? Túlműködött a központi idegrendszere, ezáltal minden 
túlműködött a testbe’, és túlműködés jött. Tegnap néztem a tévébe’ a Kozsót. Agyvérzést kapott, és 
három napig eszméletlenül volt. Hát, ha már nézem, akkor megnézem a szenzebillel, hogy mi van, és 
észrevettem, hogy 400 százalékosan működik a központi idegrendszere. Azt jelenti, hogy túlműködést 
idéz elő a testbe’, ezért kapta ő az agyvérzést, de ugyanez a lehetőség most is fönnáll neki, mer’ most is 
túlműködik. Ugye az orvosi kezeléssel a dolgokat megállították, de ezek csak tüneti kezelések, az okot 
nem tudták megszüntetni, és ezt csak igazából én tudom igazából megszüntetni, mer’ ezeket én 
ismertem fel, én találtam ezeket a dolgokat fel. És ezek az emberek feszültek, idegesek, rettentően 
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nem…valaki tud aludni, valaki nem tud aludni. Túlműködés jön létre a testbe’, túlfeszíti a dolgokat, ezé’ 
jön létre az agyvérzés, mint neki. És hallottam, hogy valami tálakat kongatnak a feje körül, és ez is nagy 
baj, mert én egyszer voltam egy ilyen előadáson, ahol ezt csinálták, és rámértem közben a betegre, és 
láttam, hogy túlműködött az idegrendszere, és arra utána kapta ezt a kongatást, amit csinálnak, és 
utána tudtam, hogy baj lesz, mondtam is, aki mellettem ült, baj lesz ebből. Nem telt bele 15 perc, olyan 
rosszul lett a kedves beteg, hogy ott jött ki minden ki belőle. A vécén volt. Mer’ még nagyobb 
túlműködést hozott létre. Lehet, hogy sok esetbe’ jó ez, de azoknak az embereknek, ez a kongatós tál, 
akinek túlműködik az idegrendszerük, még sokkal betegebb lesz, és most a Kozsóval is ez történik, ma 
hallom, hogy csinálják vele. Még sokkal betegebb lesz, mert az idegrendszert azt más nem tudja 
beállítani, és az az alapja az egésznek, hogy az okot megszüntettük, és még túl, jobban gerjeszteni 
fogja a dolgokat. Akkor ez bejött, ugye nem kell mindent elfogadni, ami külföldről jön. Amikor bejött, 
akkor ez cédén is megvolt, és én beraktam magamnak a szobába’, hogy szól halkan ez a zene, hogy 
egyszerre majd gyógyítja a beteget az a hang is ugye, és meg az én kezelésem is, hogy két oldalról. És 
nem egy betegem rosszabbul lett utána, sőt, még én is, aki kezeltem. Szóval veszélyes dolgok ezek 
mert tudatlanul, na most van egy pár kongatóm, és akkor minden rendbe’ van, hát nem így működik az 
élet. Sajnos nem. Bár ilyen egyszerű volna! S persze az a baj, mindenki kiadja magát nagy tudósnak 
sokan, és közbe’ nem így vannak a dolgok. Miből áll nálunk egy kezelés, ugye? A legfontosabb ugye, 
hogy mindig az okot szüntessük meg a testbe’. Ha az okot nem szüntetjük meg, akkor adtunk egy 
beöntést a tudja, kinek. Ahogy mondtam, hogy szegény Kozsónál is ez van, hogy szegény azt hiszi, 
hogy most jó kezelést csinálnak vele. Sajnos én nem ismerem őt, nem tudok neki szólni, hogy ebből 
gond lehet. Ugyan küldtünk az interneten neki szöveget, de válasz nem érkezett. Mindegy, hát nem 
érdekes, hát nem az én egészségemről van szó. csak azér’ hozom ezeket fel, hátha tudok segíteni, mer’ 
egyébként amúgy kedveltem is mindig egyébként a dolgokat, amit ő csinált. És ugye rengeteg ilyen 
dolog van, hogy bajt lehet csinálni, mert nem ismerik azt, hogy létezik idegrendszer túlműködés, meg 
idegrendszer alulműködés. Miből adódik ez? A sok stresszből. Ugye van az a mondás, hogy a nyugalom 
a hosszú élet titka. Ez nem ránk vonatkozik. Arra az emberre vonatkozik, akkor fölmegy a hegyekbe 
mittom’ Erdélybe’ vagy valahol vagy a havasokba 50 birkával vagy kecskével, és nem találkozik fél évig 
senkivel. Nem hallgatja a rádiót, nem idegesíti magát semmin, ő nyugodt ember, sokáig fog élni. Ugye, 
de mi nem így élünk ugye, bekapcsoljuk a rádiót, a talpunk ökölbe szorul, a tévénél ugyanez van, halljuk 
a problémákat, idegesítjük magunkat, ez megváltoztatja az idegrendszert. Az idegrendszert vagy 
alulműködteti, vagy túlműködteti. Ha alulműködteti, az mindent alulműködtet a testbe’ akkor, ha meg 
túlműködteti, akkor van ez az állapot, amitől akár agyvérzést lehet kapni, mer’ akkora nagy túlműködés 
jön, szétfeszíti a testet. Ezt úgy képzeljék el, hogy ha van egy autó, aminek tíz liter üzemanyaggal kell 
menni százra, mer’ úgy tervezték, minden anyagát úgy terveztek, és, ha alulműködésről beszélünk, ha 
tíz liter helyett egy litert kap, akkor alulműködés lesz, alapjáraton működik a szerkentyű csak. De viszont 
ha tíz liter üzemanyag helyett, mint a Kozsónál néztem, hogy majdnem 400 százalékosan működik a 
központi idegrendszere a testébe’, ha mindent túlműködtet, szinte szétfeszít mindent, túlműködés jön 
létre. Nyilván a tíz liter üzemanyag, ha százzal kell menni, akkor úgy van tervezve az autó, ilyenkor 
olyan, mintha negyven liter üzemanyagot kapna, az nem fog négyszázzal menni, mert 105-nél 
kikönyököl a motor, mer’ nem bírja a terhelést. Szóval lényeg az, hogy maikor minálunk vannak a 
kezelések, azzal kezdjük, okokat megszüntetjük. Először levesszük a – ezek mind egy áron belül 
vannak, amit mondok, és higgyék el, gombokér’ vannak nálunk, már négy éve nem emeltünk az árakon 
– levesszük a szellemet, átkot. Ezér’ más helyen többet kell fizetni, ezér’ az egy dologér’, mint nálunk az 
egész kezelés. Átok-, szellemlevétel, fekvőhely megnézése – ha rossz helyen fekszik, akkor nem 
elfektetjük, hanem, hanem vannak ilyen szimbólumaink, ami gombokér’ van szintén, amit aláteszünk, és 
megváltoztatja a negatív sugárzást pozitív energiává változtatja meg, ugye ez már a második ok. Akkor 
a’ milyen probléma van még, elektromos áram, rádiótelefon, ez is ok, ugye a gerinc. Ha a nem jó a 
gerincünk, amit 90 százalékban nem jó. A gerincünk így van, párosával idegszálak vannak a testünk 
mellett, minden pár idegszál egy csíkba irányítja a testünket, ennyi csík van a testünkön, ugye, ami 
irányítják, és nem egymással szembe’ vannak ezek, mer’ nem jó a gerincünk, ami nagyrészbe’ nem jó 
az embereknek. Ez is egy ok, nem jól működteti a testet. A legfontosabb következő ok az idegrendszer. 
Azt is ugye tudom mérni, be tudom állítani. Sokan mondják, hogy minden betegségnek lelki eredete van, 
de míg megvárjuk, míg lelki alapon meggyógyul az illető, lejár a személyi igazolványa. Itt nem az van, 
egyszerűen be kell állítani, meg kell oldani a problémát. Meg kell szüntetni a testben az okokat. (…) Meg 
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ugye vannak az akupunktúra meg egyéb dolgok, ugye meridián rendszert szabadítják föl, nálam a 
kezelésbe’ úgy van, mondtam, hogy sejtszinten történik a kezelés – az összes keringési rendszer 
beleesik – a vérkeringés, nyirokkeringés, meridián-, ízületi-, idegkeringés. Ezekbe’ mindegyikbe’ a 
blokkot spirituálisan föl lehet szabadítani, és tökéletes keringés jön (vége 0:44:29 órakor).”  
 
0:44:38-tól új fejezetet nyitott a műsorvezető, hiszen ebben a műsorrészben az egészségcentrum 
gépparkjáról hallhattak a nézők információkat az alábbiak szerint:  
„Most elkezdek beszélni a gépekről. Azért mondom, mert a gépek felgyorsítják a dógokat’ de 
önmagában nem eredményesek (…) de viszont nagyon jók az állapotfelmérésnél, mert látja a paciens, 
hogy milyen állapotban volt amikor jött, és milyen állapotban lesz – amikor már bizonyos mennyiségű 
kezelésen átesett –, mennyit javult az állapota az illetőnek. Hát van egy jó pár nekünk, öt … négyről 
fogok beszélni jelen pillanatban.”  
 
A fenti bevezető után Tihanyi Tamás részletezte a hőkamera, a „teljes érrendszer-vizsgáló szerkentyű” 
(ami igen korszerű), „a szív vizsgáló szerkenytű” nagyszerűségét, azonban többször is a „saját szavába 
vágva” utalt arra, hogy a közeljövőben megrendezésre kerül a centrum nyílt napja, ahol „gombokért’” 
lehet kérni a gépekkel való állapotfelmérést. Állításainak igazságtartalmát különböző ábrákat 
felvonultatva próbálta alátámasztani.  
 
„Láthatták a fenti szív igen rossz állapotban volt, asztán’ átesett néhány kezelésen, és a szíve egészen 
jó állapotba lett. (…) „Szóval érdekes ez (…) egyáltalán nem kerül sokba, nagyon kedvező áron vannak, 
nem kerül sokba … de minden második embernél találunk érrendszeri problémát … bármelyik 
pillanatban összeeshetünk és meghalhatunk … az apósom is így halt meg … vagy elzáródik az ér az 
agyában … ne adj”Isten meghal, mennyibe kerül a kórházi kezelés … mennyibe kerül egy temetés … 
ezért nem értem, hogy megvizsgáltatják magukat … és van, hogy nem jön el (…) és nem úgy van, hogy 
itt sorba kell állni (…) itt nem, szépen bejön és megkapja a vizsgálatot (…). Aztán van a biorezinciás 
mérés, gombák és baktériumok kimutatására … Van olyan készülékünk, amely megszünteti a testben a 
baktériumokat és gombákat (…) többféle gépi kezelést adunk, mert több oldalról (…) brrrr … nem tudom 
kimondani (…) milyen kezelést adunk, (…) mittom’én (…) az okot kell megszüntetni! (…) Nálunk úgy 
működik a kezelés, hogy egy áron levesszük az átkot, van csontkovásolás, beállítjuk a csakrákat, utána 
beállítom a belső elválasztású mirigyeket, az összes szervet (…) a létező összes keringést, ami a 
testben van (…) minden fájdalom nélkül, (…) az egész testre (ez mind az én módszereim (…) ezt 
nevezem spirituális módszereknek.” A fenti ismertető 00:57:04-ig tartott.  
 
Tihanyi Tamás az „előadását” a fent részletezett kisbabás eset ismételt közreadásával folytatta, 
kiemelve, hogy a gyermek titokzatos gyógyulása a személyes közreműködésének volt köszönhető. Majd 
újabb eset ismertetésébe fogott: „Én Maglódon lakom, és az alpolgármester felesége … neeem a 
felesége, hanem az anyukája … akiről kiderült, hogy rákos… és akkor elvitték pránaravnira, „mert az 
külföldről jön, biztos jobb, mint amit én csinálok.” (…) Sajnos ezt a hölgyet eltemették, nem régen … 
lehet, hogy tudtam volna segíteni.” Majd így folytatta: „Mindjárt jön a félidő, jön a reklám, hogy fölírhassa 
a telefonunkat, honlapunkat. … A következő részben már lehet telefonálni, addig is a legjobbakat 
kívánom önöknek!”  
 
A szegmenset követően nem került bemutatásra reklámblokk, a műsor azonnal folytatódott. A képen 
megjelent a www.napegészség.eu és a 1-7888-0513 és 06-1788-6310 információ. Tihanyi Tamás pedig 
ekként folytatta: „Hát megint itt lennék, szép jó estét kívánok! Amíg nem telefonálnak, addig beszélek a 
nyílt napról és az iskoláról (…).”  Négy rántott hús árából … tényleg gombokér’ van az egész …”  
 
01:02:37-kor kapcsolták be az első telefonálót (idősebb női hang): 
„Tihanyi: Jó estét kívánok! Tessék parancsolni!  
Nő: Szeretnék egy állapotfelmérést kérni öntől. 
Tihanyi: Hát én úttörőbecsszó’ semmiccse’ hallok! 
Nő: Moondom jóóó estééét kííívánok, szeretnééék egy állapotfelmééérését kérni öntől! 
Tihanyi: (…) Ismerem önt kedves hölgyem? 
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Nő: Voltam önöknél, de nem ön kezelt (…). Egy fiatalember kezelt ... 
Tihanyi: Kopasz fiatalember volt? 
Nő: Igen-igen-igen. 
Tihanyi: A Zolika volt, és mennyi ideje volt nálunk kedves hölgyem? 
Nő: Háát olyan két hónapja. 
Tihanyi: Az nem olyan régen volt, akkor megmaradt még ezek szerint” (röhögcsélve) „…Viccelek tudja, 
most megnézem hogy milyen álla… szellemes tetszik-e lenni? Jó? 
Nő: Jó. 
Tihanyi: Azonnal – most van egy szellem, de nem a testén van, hanem az energiaburok külső szélén, 
tudja, most az átkot is megnézem. Most leveszem azt a szellemet, ne legyen ott” (lehunyt szemmel 
hadonászik). 
„Nő: Köszönöm. 
Tihanyi: Oké, akkor megnézem a központi idegrendszerét, tíz, húsz … na ez egész jó, meg fog maradni! 
Szív, gyomra … vékonybél … nem rossz eredmény, … a prosztata … az, ami hiányzik, a hólyag …. a 
vese … Fog még jönni kezelésre? 
Nő: …Ha jobb lesz az idő. 
Tihanyi: Adok egy kezelést, de nagy különbséget nem fog érezni, ééérti amit mondok, mert szerencsére 
a kollegám nagyon jól csinálta, amit csinált. No, figyeljen a hab testére… 
Nő: Egyébként sokáig egy hölgy kezelt, illetve nézte meg a dolgokat (…).  
Tihanyi: És hogy tetszett a rendelő? 
Nő: Tetszett, de hideg volt… 
Tihanyi: Mert éjjel levesszük 15-18-ra… Figyeljen a habtestére, megy a dolog!” 
Ezek után Tihanyi Tamás – a kamerával farkasszemet nézve, az ujjával csettintgetve eltöltött 2 percet, 
majd folytatódott a párbeszéd. 
„Tihanyi: Oké! Hogy érzi magát? 
Nő: Köszönöm szépen jól.” 
Ezt követően kontroll-vizsgálatot tartott Tihanyi Tamás: „Most megnézhetem, minden száz a központi 
…száz, … a prosztata továbbra sincsen… Egészségére! 
Nő: Köszönöm szépen! 
Tihanyi: Csókolom a kis kezét, puszilom!” 
Az elköszönés után ismét a centrum szolgáltatásaira terelte a szót a műsorvezető: „…Lehet kérni … 
van-e átok a kutyán, macskán, az anyósán, heheh, viccelek csak, a szervein… szó’l a tanfolyamról 
szeretnék beszélni …”  
 
01:11:20-tól egy férfit kapcsolnak az adásba: 
„Tihanyi: Jó estét! 
Idősebb férfi hang: Jó estét Stiller István … 
Tihanyi: Ismerős … Ugye ismerjük egymást? 
Férfi: Még nem. 
Tihanyi: Akkor már igen hhahahah.  
Férfi: Ma voltam ott önöknél, felmérésen, és az a sárga füzet … nem tudtam elolvasni, mert nem volt 
szemüvegem, a hölgy csak olyan langyosan mondta, hogy hát a Tihanyihoz kellene átmennem, és most 
tudtam ezt igazán értékelni. (…)” A diskurzust Tihanyi Tamás fejezte be úgy, hogy ismét a kezeléseikről 
beszélt. 
 
Az újabb telefonáló ismét egy hölgy volt: 
„Nagyon idős női hang: Jó estét Tihanyi úr, szeretettel üdvözlöm. Szeretném öntől megkérdezni, hogy 
nincs-e véletlenül szellem a lakásban, nálam, a … kerületből beszélek. 
Tihanyi: (…) kérem a televíziót lehalkítani, mert Tihanyi-visszhang van, lehalkítani. 
Tihanyi: Oké … oké, minden az oroszoké… Ismerem önt? 
Nő: Igen. 
Tihanyi: És kapott ilyen beöntést hehehehe ugye? 
Nő: Igen, kaptam ilyen mágnes ágyat, értisztításon voltam (…). 
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Tihanyi: Én nagyon szeretek előadást tartani, az az igazság!” (A képernyőn ismét feltűnt a felirat: 1074. 
Budapest, Rákóczi út 78.), a betelefonáló pedig lelkendezve dicsérte Tihanyi Tamás előadását, amelyen 
ő is részt vett.  
„Tihanyi: én több mint, háromszázezernél több kezelést csináltam az életem folyamán.” 
Ezek után elmondja: „én értelmesen beszélek, nem írom körbe a dolgokat … én meg kimegyek … 
Gyurcsány az nem ilyen volt, az tudott beszélni, … de nem politikával foglalkozom … én azt mondom, 
ha politikus vagyok … és tudom a fejemből. … na megnézem, hogy kell-e beöntés?...” 
„Nő: a lakásban a szellem … 
Tihanyi: azt is megnézem, hogy szellemes tetszik-e lenni?” Majd hozzáteszi: „a legtöbb szellem a 
kórházakban, a temetőkben és kocsmákban van …” végül megállapítja, hogy a  szellem, ami a nő hátán 
van, nem tudott még a testébe hatolni energiát szívni, de ez csak azért nem sikerült neki, mert a 
hölgynek védelme volt. 
„Nő: Köszönöm szépen. 
Tihanyi: Csókolom kedves, puszilom én is, puszika!” 
 
Több telefonálót már nem kapcsoltak a műsorba, mert Tihanyi Tamás bejelentette, hogy „már nem 
fogad többet”, ugyanakkor hozzátette 1:20:16 órakor: „most energiát adok mindenkinek. … Tegyék fel 
az egyik kezüket … és mintha szívnák … képzeljék el, … mert ha elképzelünk valamit meg is tudjuk 
valósítani!” Mondandóját ekként folytatta: „Még megy az energia önöknek, de aki a címünkre kíváncsi, 
most vegyen elő papírt és ceruzát …! Mindenkinek nyugodalmas jóéjszakát kívánok!” 
 
 
Budapest, 2012. április  25. 
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