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Üdvözlöm. 

Amiért most ön itt jár az csupán egy picit az én érdemem. 

Felhívtam valamire a figyelmét, de ezt a dokumentumot már az ön kíváncsisága 

nyitotta meg, ez nem volt kötelező. 

Ha már nem tudott saját kíváncsiságának ellenállni, akkor most már ne 

sajnáljon néhány percet arra, hogy ezt a néhány oldalt figyelmesen elolvassa. 

Gondoltam egy merészet és elhatároztam, hogy amit én most elkezdtem 

csinálni, megosztom másokkal is. 

Évek óta próbálkozom internetes pénzkereséssel, sajnos nem sok sikerrel. 

Mindenhol lehet találkozni olyan hirdetésekkel az internet megjelenése óta, 

hogy a pénz ott van a neten csak meg kell találni. 

Csak egy számítógép kell és internet és máris kereshetsz rengeteg pénzt, ha 

tudod, hogy hogyan. 

Nekem személy szerint számítógépem és internet előfizetésem is van, 

gondoltam akkor már csak a „hogyant”kell megtalálnom. 

Rengeteg lehetőséget megpróbáltam. 

Többnyire valamilyen MLM /Multi Level Marketing/ üzlet kínálta a csábító 

lehetőséget. 

A mai napig, naponta kapok legalább 4-5 olyan e-mailt, ami ilyen lehetőségek 

igénybe vételére csábít. 

Külföldről és itthonról is bombáznak a „jobbnál jobb” ajánlatokkal. 

Néhánynak bedőltem és beszálltam, pénzzel is. 

Mondanom sem kell buktam. 

Egyébként az MLM üzletet legyen szó bármilyen termék terjesztéséről egy 

zseniálisan kitalált dolognak tartom. 



Amennyiben minden ember, aki csatlakozik, legalább olyan lelkesen csinálja, 

annyit áldoz „saját egészségére” „konyhája tisztaságára” 

„vitaminszükségleteire” vagy ki tudja még mire havonta, ahogy azt ez az üzleti 

modell megkívánná. 

De ez nem így van. 

Nem született mindenki kereskedőnek, nem tud mindenki eladni, nem tud 

mindenki üzletet építeni, nem tud mindenki havonta komoly összegeket 

áldozni úgymond „csak a saját fogyasztására”. 

Ezek az üzletek néhány kivétellel elhalnak ezeken, az ehhez az üzleti modellhez 

nem értő, pusztán a nagy bevétel ígéretét szem előtt tartó embereken. 

Ma már egyébként az a nézet is kialakult, hogy az emberek menekülnek, ha 

csak meghallják azt a szót, hogy MLM. 

Mindenki egy bizonyos, főleg Egyiptomban jellemző temetkezési létesítményt 

emlegetnek. 

PIRAMIS 

Ettől az egy szótól tart mindenki. 

Azt gondolják, hogy a legalul állók tartják el azt a néhány embert, akik a 

„piramis” csúcsán állnak. 

Sajnos sok esetben ebben lehet is valami. 

Azt azonban csak a legbutábbak gondolhatják komolyan, hogy ellenpélda nem 

létezik és minden ilyen üzlet átverésből és „piramis” építésből áll. 

Amiért ezt a kis bevezetőt leírtam, annak az oka csupán annyi, hogy mindjárt az 

elejét vegyem annak, hogy ezzel az üzlettel kapcsolatban bárkinek a „piramis” 

szó jusson az eszébe. 

SZÓVAL AMITÉRT EGYÁLTALÁN IDŐT FEKTETEK ENNEK A DOKUMENTUMNAK A 

SZERKESZTÉSÉBE…. 

AZ ÜZLET, AMIT ÉN ELKEZDTEM CSINÁLNI. 



Nagyapám mondogatta néhányszor, hogy „Fiam, te sohasem fogsz annyit 

dolgozni amennyit én dolgoztam életemben”. 

Már akkor is tudtam, hogy teljesen igaza van  

Eszem ágában sincs halálra dolgozni magam. 

Eleinte én is azt hittem, hogy egyetlen forint befektetése nélkül és munka 

nélkül rengeteget lehet keresni. 

Regisztráltam minden felé ingyenesen. 

Ajánlottam másoknak is, ők is regisztráltak. 

Ma van olyan hálózatom, több kisebb mellett/bárkinek hajlandó vagyok 

megmutatni/ amelyben 38000-nél is többen vannak a csoportomban. 

Jól látják harmincnyolcezer. 

Mit gondolnak, mennyit hozott nekem Magyar forintban ez az üzlet? 

0 ft-ot. 

Igen ezt is jól látják, nulla. 

Mondjuk ennyit is fektettem be. 

Ezek után jött az ötlet. Hát persze, a befektetés hiányzott. 

Azt mondta egyszer egy okos ember, hogy pénzt csak pénzzel lehet csinálni. 

Nem is olyan régen egy barátom elmesélte, hogy ő mibe tette a pénzét. 

Azt kell, hogy mondjam amint egyszer végig hallgattam, tudtam, ezt kerestem 

eddig. 

Egy héttel később regisztrált tagja lettem ennek az üzletnek. 

Íme, az üzlet: 

Amiről ez a lehetőség szól az egy befektetés. 

Pénzt teszünk valahová, ahonnan hozamot remélünk. 

Gondolhatnánk, hogy erre vannak a bankok. 



Mennyit is fizet ma egy bank a befektetésünkre? 

3-5%-ot? Néha ettől talán egy picit többet 6-7%-ot. Évente. 

Amiről én fogok itt most írni ott ezt a 3-5 %-ot havonta érik el. 

Azért nem írom szándékosan, hogy ígérik ezt a hozamot, mert azoknál, akik ezt 

ajánlották látom, hogy ezt el is érik. 

Látom, igen látom ez is furcsa lehet. 

A legtöbb MLM üzletnél a felettem állók beszéltek arról, hogy ennyit meg 

annyit lehet ezzel keresni, de soha senki nem mutatta meg a számláját a 

realizált nyereségről. 

Nos, ez itt nem így van. 

Itt tulajdonképpen az ajánlólevél a saját számla. 

Mindenki szívesen megmutatja a másiknak a saját számláját a rajta lévő 

lekönyvelt havi nyereséggel együtt. 

Egyébként egy publikus, mindenki számára elérhető, nyilvános számlát is 

közzétesz a cég a honlapján, amely 300mp-ként frissül. 

Ezen nyomon követhető a folyamatos emelkedés. 

Tehát amiről beszélünk: 

Van egy cég, amely a befektetett pénzünkre minimum 3-5 % havi hozamot 

realizál. 

Ezt a nyereséget egy kereskedő robot segítségével érik el, amely a Forex piacon 

kereskedik. 

A Forex más néven bankközi deviza piac. 

Erről a piacról azt kell tudni, hogy naponta közel 5000 milliárd dollár fordul itt 

meg. 

Ez a világ legnagyobb pénzügyi piaca. 

Természetesen ez a piac sem garantál semmit, kockázat van benne bőven. 



A tőkevédelemről és a kockázatokról később, erre is van megoldás. 

A lényeg a következő, lépésenként: 

Regisztrál a rendszerbe egy ajánlón keresztül /ebben egyébként 

hasonlít az MLM rendszerekhez/. 

Nyit egy letéti számlát saját maga, amelyen elhelyez egy bizonyos 

összeget. 

Két bank közül lehet választani, egy Magyar és egy Ciprusi bank 

között. 

Ezután a cég által használt ún. Alpha robot kereskedik az ön pénzével. 

Ezt rendkívül kis kockázattal és meglepő hatékonysággal, matematikai 

összefüggések és algoritmusok segítségével teszi. 

A robot fejlesztése 2005-ben kezdődött és napjainkra került éles 

„bevetésre”. 

Néhány hónapja működik éles számlával és eddig az ígért hozamot 

produkálta, és várhatóan fogja is produkálni. 

Annyira a biztonságos kereskedésre törekednek, hogy a bemutatón 

elmondottak és a barátaim számláinak ismeretében teljesen reálisnak 

látszik ez a hozam, ami valljuk meg őszintén igen csábító. 

Néhány dolog, ami szintén fokozta a bizalmamat: 

A cég egy forex bróker céggel áll kapcsolatban. 

Bróker cég nélkül ugyanis kereskedni nem tudnánk ezen a piacon. 

Az általuk választott cég a TADAWUL FX brókercég. 

A Tadawul Fx cég tavaly felkerült a World Finance top 100-as listájára. 

Ez a cég az ügyfelek pénzének biztonságos kezelésére helyezi a 

hangsúlyt. 

Ma már úgy indulok bármilyen üzletnek, hogy mielőtt belevágnék, egy 

kis háttérkutatást végzek. 

Az a biztos, ha mindennek magam járok utána. 

Jelen esetben a Tadawulról, hihetetlen, de csak pozitívumokat 

találtam. 

Mindenkinek ajánlom, hogy senkinek /nekem se / higgyen, olvasson 

utána. Az ingyen van, és sok kellemetlenségtől megkímél. 

Cégünk rendelkezik Magyar nyelvű honlappal, Magyar 

ügyfélszolgálattal /váci út 76/. 



A honlap egyébként jelenleg hat nyelven érhető el, de már tervezik a 

bővítést a nagy érdeklődés miatt. 

Ezt az üzletet az elsőtől az utolsó lépésig a lakásomból irányíthatom. 

Minden elérhető online. 

A regisztráció a számlanyitás a banki átutalások oda-vissza a 

partnerek közötti kapcsolattartás/ skype/ stb. 

A pénzem teljes biztonságban van, a nap 24 órájában egy program 

segítségével nyomon követhetem a számlámat. 

Kizárólag csak én vehetek ki illetve tehetek be pénzt a számlára. 

Ezért nem is fogadnak el olyan számláról utalást, ami nem az én 

nevemen van illetve két ember nevén, mondjuk a feleségem és az én 

nevemen. 

Minden nap kapok egy zárást a számlám alakulásáról, majd havonta 

egy havi zárást, amely az egész havi eredményeket foglalja magába. 

Ezt kell kinyomtatni, lefűzni és összegyűjteni, majd következő évben a 

könyvelőnek átadni és a keletkezett jövedelmet 16%-al leadózni. 

Mert ha valakinek az merült volna fel a kis agyában, hogy nem kell 

adózni ezután, az most tévedett  

Ez az üzlet globális, a világon bárhonnan lehet csatlakozni. 

Mindenki egyformán a befektetett pénzének százalékos arányában jut 

hozadékhoz. 

Mindegy, hogy valaki egymilliót vagy ötszázezret tett be, öt százalék 

az öt százalék. 

Néhány számot azért leírnék csupán azért, hogy érzékeltessem a 

várható hozamot: 

Nyitunk, egy számlát mondjuk 2000$-al /dollárban folyik a 

kereskedés/. 

Tételezzük fel, hogy folyamatosan 5%-ot hoz havonta a számlánk és 

egy évig nem vesszük ki a hozamot sem, amit egyébként bármikor 

megtehetünk. Egyébként ez a teljes összegre vonatkozik, teljesen 

likvid, tehát bármikor indoklás nélkül kivehetjük a pénzünket. 

Decemberben betesszük a pénzt, van 2000$-unk 

Január:2100$ 

Február:2205$ 

Március:2315$ 



Április:2431$ 

Május:2552$ 

Június:2680$ 

 Július:2814$ 

Augusztus:2955$ 

Szeptember:3103$ 

Október:3258$ 

November:3448$ 

December:3620$ 

Láthatjuk azt, hogy minden hónapban a hozamunk is további hozamot 

hoz amennyiben nem vettük fel. 

Tehát egy év alatt 2000$-ra 1620$-t kapunk, ha a hozamot addig nem 

vesszük fel. 

Ez forintban, ha mondjuk 200ft-on váltjuk a dollárt, akkor 400 000ft ra 

kapunk 724 000ft-ot.324 000ft haszon. 

Mit is mondtunk az elején, havi 5%-ot. 

Ha havonta kivesszük, akkor ez 12X5% vagyis 60%/év. 

De mi nem vettük ki, így ez mennyi is lett összesen? 81% 

Ha nem hiszi, számoljon utána. 

Mennyit adott volna egy Magyar bank nekünk? 

Mondjuk, legyen évi 7%. 

Az mennyi is? 140$ = 28000ft  

A levonandó adókat most sehol nem számoltam. 

Úgy gondolom, most derült ki miért is volt érdemes idáig elolvasni. 

Természetesen ez ideális eset. Ettől természetesen eltérhetnek a 

számok, lehet több is, amire volt már példa és lehet ettől kevesebb is, 

amire szintén volt már példa. 

Én magam azt gondoltam, ha akármennyire is, de pozitív a mérleg 

már akkor jól jártam. 

Számlanyitás minimum összege 2000$. Felső határ nincs. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a 2000$-al megnyitott számlákat 

nagyon kevesen hagyják ilyen alacsonyan. 

Jelenleg az átlag számlaméret 5000$. 

Ez viszont már szabadon választott, mindenki annyit tesz a számlájára 

amennyit csak akar vagy módjában áll. 



Ez egy befektetési számla, amely komoly hozadékot fizet, nyilván a 

befektetés is feltételez némi komolyságot. 

Ha 5000ft-al szeretnénk, számlát nyitni azt vigyük egy bankba. 

Az elején említettem a kockázatot. Ez a pénzpiac igen nagy kockázatot 

rejt magában amellett, hogy nagyon sokat is hozhat a konyhára. 

Senki ne tegye kockára az utolsó forintjait én ezt ajánlom, csak ha 

befektetni való pénze van, azt kockáztassa. 

Vannak olyanok, akik nem fogadják meg ezt a tanácsot és csak a 

hozamokat nézve elveszítik a fejüket és mindenüket felteszik egy 

lapra. 

Ennél a cégnél erre is gondoltak. 

A teljes betett összegünk 70%-os tőkevédelem alatt áll. 

Mit jelent ez? Nem tudjuk elveszíteni a teljes összeget akármi is 

történik. 

Ha véletlenül veszteségbe fordulna a robot munkája, akkor is csupán 

30%-a van kockára téve pénzünknek. 

Ezen kívül van még egy korlát, kötésenként max. 5% lehet a 

megengedhető veszteség tehát a 30% is több tényezőből kell, hogy 

összejöjjön. 

Ha nőne a veszteség a robot számlánkon minden kereskedést lezár, és 

csak akkor folytatja tovább, ha mi erre írásban engedélyt adunk. 

Mindemellett ha eleinte nem vesszük fel a hozamot, akkor elég hamar 

meg tudjuk növelni 30%-al a számlánkat és innentől kezdve már csak 

az addig megszerzett profitot tudjuk elbukni a betett pénzünk 

megmarad. 

Én úgy gondoltam, hogy ennyi kockázatot bevállalok és belevágok. 

Aki nem tud, ennyit kockáztatni az inkább maradjon a bankoknál. 

Egyébként a bankok is ezen a piacon kereskednek, el lehet képzelni, 

hogy mekkora profittal. És akkor nekünk adnak évi 7%-ot. 

Idáig hagytam, hogy a barátom elmesélje a történetet és itt mondtam 

először, hogy beszállok. 

Hogy miért először? 

Mert azután elmondta a második részt is. 

 



Azt már korábban említettem, hogy van némi hasonlóság az MLM 

üzletekhez. 

Mindaddig, amíg nem szeretnénk partnerek, lenni és üzletet építeni 

nincs benne semmi MLM. 

Befektetjük a pénzünket és feléljük a hozamot, ami kockázatosabban, 

ugyan de lényegesen nagyobb profitot hoz egy banki befektetésnél. 

Nos, a hozam, amiről eddig beszéltünk az nettó hozam, tehát csak a 

miénk. 

Nyilván ma már semmi nem csak nettó, hanem bruttó. 

Jelen esetben a teljes hozamnak mi csak a 60 %-át kapjuk meg a 

pénzünk után. 

Ez a 3-5 %. 

Mi történik a többi 40%-al? 

25% a cégé, akik ennek a robotnak a népszerűsítését végzik és nyílván 

ők sem dolgoznak ingyen. 

15%-ot viszont szétosztanak az ajánlók között, akin keresztül én 

magam is csatlakoztam. 

Itt szokták azt mondani, hogy na, itt a piramis. 

Ezzel kapcsolatban egy dolgot mindenképpen látni kell. 

Azt mondtuk ugye, hogy a piramis az alattunk lévők befizetett 

pénzeiből, munkájából, erőfeszítéseiből a mi javunkra előnyt teremtő 

építmény. 

Jelen esetben viszont, ebben az egész kalapban benne lévő partnerek 

mindegyike egyetlen egy tényezőtől függ, ez pedig a robot. 

Ugyanis jutalék csak akkor keletkezik, ha a robotunk hasznot termel. 

Ha termel hasznot, akkor lehet levonni 40%-ot és azt az előbb leírt 

módon osztani. 

Ha nem termel hasznot, akkor nincs pénze sem a cégnek sem pedig az 

ajánlónak sem pedig annak, aki befektetett. 

Tehát hiába csatlakoztunk mi utoljára a pénzünkből senkinek a 

jutalékát nem fedezik. 

Igaz ez annál is, inkább mert a számlánkat 24 órában ellenőrizni 

tudjuk online. 

Viszont ha termel hasznot, akkor a 40% mindenkitől leugrik, legyen 

bárhol is a rendszerben. 



Egy a lényeg, hogy a 40%-ot akkor is levonják tőlünk, ha nem vagyunk 

benne ebben az ajánlói rendszerben, akkor inkább már legyünk benne 

így mi is részesedhetünk, nem is akárhogyan. 

8 szint mélységig fizet a cég ajánlói jutalékot az említett 15% 

szétosztásával: 

Most szintén egy 2000$ alapú számlát veszünk alapul mondjuk bruttó 

8.5%-os hozammal ez ugye 170$. 

Ebből 60% a mienk saját számlánk után: 102$ 

25% a cégé: 42.5 $ 

15% a hálózati jutalék: 25.5 $ 

 

1. szint: 50% = 12.75$/fő/hó 

2. szint: 25% = 6.375$/fő/hó 

3. szint: 12.5% = 3.1875$/fő/hó 

4. szint: 6.20% = 1.581$/fő/hó 

5. szint: 3% = 0.765$/fő/hó 

6. szint: 1.50% = 0.3825$/fő/hó 

7. szint: 0.70% = 0.1785$/fő/hó 

8. szint: 0.40% = 0.102$/fő/hó 

 

A hálózati jutalékokat a mi bruttó hozamunkból a felettünk álló nyolc 

szint kapja az itt látható módon és mi ugyanezt kapjuk az alattunk 

állóktól, ha van ilyen  

Ez a táblázat azt feltételezi, hogy minden hónapban kivesszük az 

összes jutalékot és hozamot.  

Tehát az itt leírtak ebben az esetben havonta értendőek. 

A hozam mértéke a robot munkájától függ, természetesen lefelé és 

felfelé is változhat. 

Ebben az esetben %-osan változnak az összegek is. 

Hálózatból származó jövedelmünk attól is függ, hogy az általunk 

beléptetett üzletfelek mekkora összegű számlát nyitottak. 

Tehát ha valaki nyit ajánlásunkra egy számlát mondjuk 2000$-al akkor 

minden hónapban, ha megvan a robot által fentebb kiszámított 

hozam, akkor kapunk ez után az egy ember után átszámítva kb 

2550ft-ot. 



És ez csak egy ember. 

Minél nagyobb ez az összeg %-ban annál nagyobb a mi jutalékunk is  

Amennyiben nem vesszük fel jutalékainkat és hozamainkat, abban az 

esetben az így megnövekedett tőkénk fog dolgozni és a következő 

hónapban a hozamunk is ennek arányában fog változni. 

 

Kizárólag partnerek csatlakoztathatnak másokat ehhez a rendszerhez. 

Ennek vannak feltételei: 

1. Rendelkeznie kell egy darab saját min.2000$-al megnyitott 

számlával 

2. El kell végeznie egy két napos tanfolyamot, amelyen a cégről, a 

forexről, a kereskedés előnyeiről, kockázatairól tartanak 

előadásokat. A második napon vizsgát is tenni kell a hallottakból. A 

képzéseket általában négy csillagos wellness szállodákban tartják. 

3. Ennek a képzésnek díja is van: 300$. Ez tartalmazza a szállást, 

wellness korlátlan használatát, ötszöri étkezést, oktatás és vizsga 

díját is. 

Ezzel a befektetéssel kb.60000ft elindíthatunk egy olyan, azt hiszem 

nem túlzok, világméretű üzletet amihez hasonlót én magam még nem 

láttam az elmúlt években. 

A megszerzett tudással egyedüli jogot szerzünk arra, hogy ezt az 

üzletet csináljuk. 

A befektetett pénzt nézve láthatjuk, hogy nem fog boldog boldogtalan 

csatlakozni, ami talán nem is baj. 

Nem úgy működik, hogy elküldjük a linket, aztán csatlakozzon, aki 

csak akar. 

Ez az üzlet 2011. január 18-án indult élesben, jelenleg tudomásom 

szerint kb.1500-an vannak benne, de ez nyilván rohamosan emelkedni 

fog. 

Itt fokozottan érvényes lehet az „időben” csatlakozás. 



Ha mondjuk, csak azt számolnám, hogy mindenki 2000$-t tett bele 

eddig akkor óvatosan számolva is kb. 600 000 000ft van benne 

mindössze 3 és fél hónap alatt. 

Szerintem egy ekkora üzletből kimaradni valakinek, aki keresi az ilyen 

lehetőségeket semmiképpen nem tanácsos. 

Életünkben egyszer saját magunknak befektetünk 2000$-t. Ez már 

önmagában is hozza a pénzt, és ha szélsőséges esetben elbuknánk 

ennek a 30%-át még abba sem halunk bele. 

Elvégzünk egy tanfolyamot egy kellemes szállodában, ami 

tulajdonképpen nagyjából akkor is ennyibe kerülne, ha csak 

ténylegesen pihenni mennénk. 300$-ért. 

Ennyit kell tennünk és máris tagjai vagyunk egy óvatos becslések 

szerint is milliárdos üzletnek. 

Soha többé nem kell betennünk egy forintot sem, nincs kötelező 

befizetés, nincsenek rejtett költségek. 

Illetve egy költség azért mégis van havonta. 

Az a szerver, amin a mi robotunk található, Svájcban a világ egyik 

legbiztonságosabbnak mondott szerver parkjában található. 

Ennek is van költsége, amit szintén a mi számlánkról vonnak le, ez 

jelenleg 10$/hó. 

És most már tényleg semmi egyéb költség nincs. 

Szóval összegezve, úgy gondolom, hogy ettől jobb ajánlat ismerve a 

számokat ennyi befektetésből ekkora profit elérésére ma nem sok 

van. 

Ez a befektetési számla örökölhető. 

Ha véletlenül ki kellene vennünk a pénzt, mert egyéb okból 

szükségünk van rá, akkor hat hónapig gyűjtik nekünk a jutalékunkat, 

és ha ezen időn belül újra feltöltjük a számlánkat, akkor ezt az addig 

felgyülemlett pénzt megkapjuk. 



Nem veszítjük el soha a felépített csoportunkat, ha fél év után 

csatlakozunk is vissza, akkor ugyan az addigi jutalékunk elveszik, de a 

csapatunkat visszakapjuk, és ismét nekünk termel hasznot. 

Azt hiszem, hogy ilyen talán máshol nincs is. 

Kezdjen el számolgatni, hogy mennyit is lehet itt évek alatt, egy idő 

után akár teljesen passzívan keresni? 

Én egy bizonyos 0 után már nem mertem tovább számolni, de egy 

olyan piacon ahol ilyen rövid idő alatt ekkora tőkét raknak bele 

emberek, ráadásul rövidesen akár az egész világot behálózhatja, 

teljesen reális lehet a nagy profit. 

 

Ha az itt leírtak alapján kedvet kapott, hogy csatlakozzon végre egy 

olyan üzlethez, amiben igen komoly pénz van. 

Megunta már az ingyenes regisztrálásokat ide-oda gyakorlatilag 

komoly eredmények nélkül? 

Keressen meg és mindenben segítek. 

Budapesten, kedden és csütörtökön 18 órától előadást nézhetnek 

meg ennek az üzletnek szakavatott előadóival. 

Május 31-től én magam is minden előadáson ott leszek, sajnos addig 

egyéb elfoglaltságom miatt nem tudok. 

Addig is rajtam ne múljék, jelezzék az érdeklődést felém és egy 

barátom várja önöket az előadásokon. 

Nevem: Fekete Zoltán 

Telefonszám: 06709476547 

E-mail: fekete.blackzo@gmail.com 

Skype: blackzo71 
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