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Ez a tanulmány mennyiségileg értékeli az egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat 
jelentő hamisított termékek kereskedelmének terjedelmét és alakulását. A tanulmány a 
vámhatósági lefoglalási és egyéb végrehajtási statisztikák egyedülálló nemzetközi elemzésén 
alapul, amelyet a végrehajtással foglalkozó szakértőkkel készített, strukturált interjúkkal 
egészítettek ki.  

Elvileg minden hamisított termék kockázatos, és bizonyos veszélyeket jelenthet a felhasználók 
számára. A különböző kockázati fokozatok figyelembevételével a tanulmány két konkrét 
megközelítést vezet be a veszélyes hamisítványok körének meghatározására. 

Az átfogó megközelítés azokat az árukat veszi figyelembe, amelyeknek meg kell felelniük a 
termékspecifikus biztonsági előírásoknak és/vagy az Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hatóságának a hatáskörébe és/vagy az Egyesült Államok SHOP SAFE ACT 
törvénytervezetének a hatálya alá tartoznak. Ezt a megközelítést alkalmazva megállapítható, 
hogy a ruházati termékek, az autóalkatrészek, az optikai és orvosi készülékek, valamint a 
gyógyszerek a leggyakrabban előforduló veszélyes hamisítványok. 

Kína és Hongkong (Kína) a veszélyes hamisítványok legnagyobb azonosított exportőre, a 
lefoglalások több mint háromnegyedét ők adják. A postai csomagok – az e-kereskedelem 
növekvő népszerűségének köszönhetően – a veszélyes hamisítványok szállításának 
leggyakoribb módja, ami jelentősen megnehezíti az átvilágítási és felderítési folyamatokat, és 
csökkenti a felderítés és a büntetés kockázatát. A veszélyes árut tartalmazó kis csomagok fő 
célországai az Európai Unió és az Egyesült Államok voltak. A lefoglalások értékét tekintve 
azonban egyértelműen a tengeri szállítmányok dominálnak. A tengeren szállított veszélyes 
hamisítványok célállomásainak megoszlása változó volt; a lista élén az Arab-öböl országai 
álltak. 

Egy fókuszáltabb, szűkebb megközelítés csak az élelmiszereket, gyógyszereket, 
kozmetikumokat és azokat az árukategóriákat vizsgálja, amelyek a leggyakrabban képezték 
biztonsági figyelmeztetések és visszahívások tárgyát. Ez a megközelítés azt mutatja, hogy a 
veszélyes hamisítványok leggyakrabban forgalmazott termékkategóriái az illatszerek és 
kozmetikumok, a ruházati cikkek, a játékok, az autóalkatrészek és a gyógyszerek voltak. A 
legtöbb ilyen áru Kínából (a vámhatósági lefoglalások 55%-a) és Hongkongból (Kína) (19%) 
származott. A lefoglalt veszélyes áruk 60%-át postai úton szállították, míg a lefoglalt értéket 
tekintve a tengeri szállítás volt a domináns szállítási mód. 

Az EU-ba irányuló veszélyes termékek lefoglalásának 60%-át az online értékesítés tette ki. A 
lefoglalt értéket tekintve azonban csak kis arányt képviseltek. Az online rendelt veszélyes 
hamisítványok közül a kozmetikai cikkek voltak a leggyakoribbak, azokat követték a ruházati 
cikkek, a játékok és az autóalkatrészek. A legtöbb ilyen árut (75%) Kínából szállították. 

A Covid19-világjárvány hatással volt a veszélyes hamisított áruk kereskedelmére, és a legtöbb 
esetben a válság súlyosbította a már meglévő tendenciákat. Ez különösen igaz a hamisított 
gyógyszerekre és más, magas kockázatú ágazatokra, például az alkoholra, ahol a megszakadt 
ellátási láncok és a kereslet változása új lehetőségeket teremtett a bűnözés számára. A 
hamisítványok számának általános, erőteljes növekedése azonban nemcsak a gyógyszereket 
és az egyéni védőeszközöket érintette, hanem számos más, az egészséget és a biztonságot 
veszélyeztető árucikket is, köztük a fogyasztási cikkeket és az alkatrészeket. 

A veszélyes hamisítványok és kalóztermékek kereskedelme által jelentett kockázat megértése 
és leküzdése érdekében a kormányoknak naprakész információkra van szükségük a 



kereskedelem nagyságrendjéről, kiterjedtségéről és tendenciáiról. Ez a tanulmány a 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását támogató folyamatos vizsgálat részét képezi. 


