
Kisméretű csomagokkal 

való visszaélések a 

hamisított áruk 

kereskedelme során 

TÉNYEK ÉS TENDENCIÁK 
 

 



Vezetői összefoglaló 

1. A hamisított áruk kereskedelme olyan tartós és növekvő, globális társadalmi-

gazdasági kockázatot jelent, amely veszélyezteti a hatékony állami irányítást, a 

hatékony vállalkozást és a fogyasztók jólétét. Emellett a szervezett bűnözői csoportok 

számára is egyre inkább jelentős jövedelemforrássá válik. A gazdasági növekedést is 

károsítja azáltal, hogy jelentős hatással van a vállalkozások bevételeire és aláássa az 

innovációra való ösztönzésüket. 

2. A hamisított és kalóztermékeket jóformán valamennyi szállítóeszközzel 

szállítják. Az elemzett időszakban az érték szempontjából egyértelműen a 

konténerszállító hajók által szállított hamisítványok domináltak. Ami a lefoglalások 

számát illeti, növekszik a hamisítványok kisméretű csomagok útján történő 

kereskedelme, ami a bűnüldözés szempontjából egyre nagyobb problémát jelent. A 

hamisítók által kereskedelmi célból használt kisméretű csomagokat postai vagy 

expressz kézbesítéssel szállítják. 

3. Mindez jelentős kihívást jelent a vámhatóságok számára, és nemzetközi 

szinten fokozott figyelemfelhíváshoz vezetett, ideértve a Vámigazgatások 

Világszervezetét is (WCO). A hagyományosan rendelkezésre álló információk, 

például a hajó rakományjegyzéke és a vámügynökök támogató szerepe gyakran 

hiányzik a kis volumenű kereskedelemben. 

4. A postai úton szállított, kis mennyiségeket tartalmazó tételek esetében jelenleg 

csak egyszerűsített dokumentációt kell készíteni. A dokumentumokban szereplő 

információkat a feladó tanúsítja, és azokat általában nem ellenőrzik, lehetővé téve a 

joghatásokat kiváltó jogos tévedést és a csalást. Az információkat hagyományosan 

nyomtatott formában bocsátották rendelkezésre, így azok elektronikus úton nem voltak 

hozzáférhetők. Általában csak a rendeltetési országok vámhatóságai számára voltak 

elérhetők a tétel megérkezésekor. Bár az elektronikus adatcserék végrehajtása terén 

történt előrelépés, e tekintetben még sok a tennivaló. Ez dilemma elé állítja a 

vámhatóságokat, amelyeknek a behozatalokat gyorsított eljárásban kell feldolgozniuk, 

miközben a tiltott kereskedelem elleni küzdelem érdekében megfelelően fel kell 

mérniük a vámokat és nyomon kell követniük a behozatalt. 

5. A nagyobb expressz társaságok általában háztól házig szóló szolgáltatásokat 

nyújtanak, amelyek elektronikusan nyomon követhetők. Ily módon a feladóval, a 

termékkel és a címzettel kapcsolatos további információkat is gyűjtenek. Ez egy 

potenciálisan gazdag adatforrást jelent, amely – amennyiben a vámhatóságok számára 

elérhetővé válik – nagymértékben segítheti a kockázatértékelést. Az expressz 

szolgáltatók és a vámhatóságok egyre többet dolgoznak együtt az adat- és 

információcsere javítása érdekében. Ezen a téren még továbbra is van tennivaló, mivel 

foglalkozni kell a magánélet védelmével és a bizalmas kezeléssel kapcsolatos 

kérdésekkel is. A postai tranzakciók esetében a feladó által megadott információk 

tartalmazhatnak hibákat és tudatos félreértelmezéseket, valamint csalást testesíthetnek 

meg. 

6. A jelentésben szereplő elemzés kétféle adatot használ: a hamisított áruk 

kereskedelmével kapcsolatos információkat, amelyek a Vámigazgatások 

Világszervezetétől, az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságától és 

az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Hivatalától (CBP) származó, a 



hamisított áruk lefoglalásával kapcsolatos vámadatokon alapulnak. Ezeket az adatokat 

az Egyetemes Postaegyesülettől és az Eurostat Comext adatbázisából származó, 

rendelkezésre álló statisztikák egészítik ki, amelyek a kisméretű csomagok nemzetközi 

kereskedelmét illusztrálják. 

7. A 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó adatok részletes elemzése azt 

mutatja, hogy bár a lefoglalt áruk értékét és darabszámát tekintve egyértelműen a 

konténerekben szállított hamisított áruk dominálnak, jelentős mennyiségű kisméretű 

csomag kerül lefoglalásra: a hamisított és kalózáruk vámhatósági lefoglalásának közel 

63%-a kisméretű csomagot érint. E postai vagy expressz küldemények mérete 

általában nagyon kicsi. Az összes lefoglalás többségét a 10 vagy kevesebb tételt 

tartalmazó csomagok teszik ki. 

8. Ami az ágazatspecifikus mintákat illeti, gyakorlatilag minden, hamisításnak 

kitett ipari ágazat érintett, bár eltérő mértékben. Így például a hamisított lábbelik 

lefoglalt szállítmányainak 84%-a, a hamis optikai termékek, fényképészeti és orvosi 

berendezések (többnyire napszemüvegek) 77%-a, valamint az információs és 

kommunikációs technológiai (IKT) eszközökre vonatkozó vámhatósági lefoglalások 

66%-a érintett postai csomagokat vagy expressz küldeményeket. Ugyanez érvényes a 

hamisított órák, bőráruk és kézitáskák, valamint ékszerek vámhatósági lefoglalásának 

több mint 63%-ára. 

9. Ami a gazdaságspecifikus mintákat illeti, az elemzés azt mutatta, hogy néhány 

származási gazdaság uralja a kisméretű csomagokkal való kereskedelmet. Ezek közé 

tartozik Kína, Hongkong (Kína), India, Szingapúr, Thaiföld és Törökország. Míg e 

kulcsfontosságú származási gazdaságok némelyikét – például Kínát, Indiát és 

Thaiföldet – a hamisított és kalóztermékek potenciális előállítóiként azonosították, 

mások – például Hongkong (Kína) és Szingapúr – kulcsfontosságú 

tranzitállomásoknak számítanak. 
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TÉNYEK ÉS TENDENCIÁK 

Ez a tanulmány a kisméretű csomagokkal való visszaélés lehetőségeit vizsgálja a hamisított és kalózáruk 

kereskedelme során. Bemutatja az expressz és postai szolgáltatások működésének jogi és gazdasági hátterét. A 

hamisított és kalózáruk lefoglalásával összefüggésben megvizsgálja a kisebb, postai vagy futárszolgáltatás útján 

szállított küldemények mennyiségeire vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat. Továbbá elemzi a kisméretű 

csomagok piacain megfigyelt dinamikák és a hamisított és kalóztermékek kereskedői által e szolgáltatással való 

visszaéléssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk közötti az összefüggéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekintse meg a publikációt online: https://doi.org/10.1787/9789264307858-en. 

Ezt a kiadványt az OECD i-könyvtárában teszik közzé, amely tartalmazza az összes OECD könyvet, folyóiratot és 

statisztikai adatbázist. 

Bővebb információért látogasson el a www.oecd-ilibrary.org oldalra. 

 

 


