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Ez a tanulmány az e-kereskedelemmel a hamisítványok kereskedelmének megkönnyítése 

érdekében való visszaélések kvantitatív áttekintését mutatja be. Az elmúlt években az e-

kereskedelem gyorsan bővül, mivel a fogyasztók egyre inkább bíznak a termékek és szolgáltatások 

online történő megrendelésében.  

A fogyasztói (B2C) e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások száma folyamatosan növekszik.  

2018 és 2020 között a teljes B2C-et átfogó online kiskereskedelmi értékesítés 41%-kal nőtt a 

jelentősebb gazdaságokban, szemben a teljes kiskereskedelmi értékesítés kevesebb mint 1%-os 

növekedésével. A növekedést a Covid19-világjárvány is ösztönözte, mivel a fogyasztók online 

rendelésre szorulnak a lezárások idején, hogy elkerüljék a gyakori boltba járást. A világjárvány során 

az online környezet az illegális kereskedelem egyre népszerűbb terepévé vált.  A kibertér bűnüldöző 

szervei arról számoltak be, hogy egyre nő a különféle e-bűncselekmények száma, beleértve az 

illegális áruk felkínálását, többek között hamis és nem megfelelő minőségű gyógyszerek, 

tesztkészletek és egyéb Covid19-termékek kapcsán. 

Az e-kereskedelem növekvő népszerűségére felfigyeltek a hamisítók is, akik egyre gyakrabban 

használják fel az e-kereskedelmet hamisított árucikkek fogyasztók részére történő értékesítésére, 

akik közül egyesek jóhiszeműen megvásárolják a hamis termékeket, mások pedig kifejezetten 

keresik az alacsonyabb árú hamisítványokat.  

Az e-kereskedelem és a hamisítványok tiltott kereskedelme közötti kapcsolatokat kvantitatív 

elemzés támasztja alá, amely megvizsgálta az e-kereskedelem, valamint a hamisított áruk 

vámhatósági lefoglalásainak száma és értéke közötti kapcsolatot a 2017-19-es időszakban. Az 

elemzés megállapítja, hogy a kapcsolat jelentősebb, ha a kisméretű csomagokat alkalmazó illegális 

kereskedelmének mutatóit is vizsgálják. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy az e-

kereskedelem útján vásárolt tiltott árukat gyakran kis csomagokban szállítják, különösen postai 

szolgáltatások igénybevételével. 

Az Európai Unió egyik esettanulmánya, amely adatokat gyűjt az e-kereskedelemmel kapcsolatos 

hamisítványok lefoglalásáról, további betekintést nyújt e téren. Az adatok azt mutatják, hogy az e-

kereskedelemmel kapcsolatos hamisítványok 91%-a postai szolgáltatást vett igénybe. Ezzel 

szemben a posta az e-kereskedelemhez nem kapcsolódó hamisítvány-lefoglalások mindössze 45%-

ánál volt érintett. Ami az értéket illeti, az adatok azt mutatják, hogy az e-kereskedelemhez 

kapcsolódó, postát igénybe vevő lefoglalások 81,8%-ot tesznek ki, szemben a többi hamisítvány 

esetében az arány mindössze 8,9%. Ami a származási helyet illeti, a hamisítványok forrásai 

hasonlóak az e-kereskedelemmel és a nem az e-kereskedelemmel kapcsolatos forrásokhoz. Az e-
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kereskedelemmel kapcsolatos hamisítványok esetében azonban Kína részesedése nagyobb volt 

(75,9%, illetve 45,9% az összes lefoglalás közül).  

Az e-kereskedelemmel kapcsolatos hamisítványok uniós lefoglalása a termékek széles körét foglalja 

magában: lábbelik (az összes lefoglalás 33,7%-a), ruházati cikkek (17,3%), parfümök és kozmetikai 

cikkek (9,6%), bőráruk (8,7%), elektromos gépek és berendezések (6,5%), játékok (5,5%) és órák 

(5,2%).   

A rosszindulatú szereplők elárasztották az e-kereskedelmi piacokat, mivel viszonylag könnyű olyan 

honlapokat létrehozni, amelyek hamisított termékeket értékesítenek. Ezen túlmenően egyre újabb 

módszereket találnak a hamisított termékeiknek a megbízható platformokon való szerepeltetésére 

is. A bűnüldöző szervek aktívan részt vesznek a csaló oldalak azonosításában és 

megszüntetésében, valamint a főbb platformok üzemeltetőivel és a márkatulajdonosokkal a 

hamisított termékek értékesítésének felszámolása érdekében, de a probléma továbbra is jelentős 

és tovább szélesedik.   

A hamisítványok felderítésének nehézségét súlyosbították azok a módozatok, amelyeket igénybe 

vesznek az e-kereskedelem útján megrendelt termékek szállítására. A hamisítók felismerik a 

forgalmazási csatornák gyengeségeit illegális működésük elősegítése érdekében. Az e-

kereskedelem esetében ez nagyrészt a postai úton történik. Aggodalomra ad okot, hogy a postai és 

a vámhatóságok nincsenek megfelelő helyzetben a kis csomagok és a hamisítványokra szánt 

levélcsomagok átvizsgálására. Korlátozott kapacitással rendelkeznek a nemzetközi 

kereskedelemben forgalmazott hamisítványok felderítésére, mivel a feladott hamisított termékek 

szállítása több milliárd jogszerűen forgalmazott árucikket is érint.  

A kormányok számos intézkedést hoztak a hamisított termékek online értékesítése elleni 

küzdelemben, többek között olyan megállapodásokat kötöttek az érdekelt felekkel, amelyek célja az 

együttműködés megerősítése, valamint a hamisított termékeket értékesítő weboldalak felderítésére 

és az azokkal szembeni fellépésre irányuló fokozott erőfeszítések.  

Például az Európai Unióban az Európai Bizottság kezdeményezte a platformok, a 

márkatulajdonosok és más érdekelt felek közötti egyetértési megállapodás kidolgozását és 

végrehajtását, amelynek célja a hamisított áruk internetes értékesítése elleni küzdelem bevált 

gyakorlatainak előmozdítása. Az Amerikai Egyesült Államokban a kormány egy elektronikus 

kereskedelmi munkacsoport létrehozását szorgalmazta, amely a jelentős online platformok 

együttműködésének ad teret a platformjaikon árusító hamisítók elleni küzdelemben. Ausztráliában 

a kormány olyan mechanizmust dolgoz ki, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára a jogszerű 

termékek eladóinak azonosítását azáltal, hogy meghatározott márkák engedéllyel rendelkező 

eladóit a kormány védjegylajstromához kapcsolja.  Emellett az Európai Unióban és az Egyesült 
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Államokban elfogadásuk esetén a jogszabályok és az irányelvek új kereteket hoznának létre az e-

kereskedelemmel kapcsolatos bűnözés elleni küzdelemben, beleértve a tiltott áruk kereskedelmét 

is.      

A jelentősebb platformok üzemeltetői többoldalú megközelítést dolgoztak ki a hamisított termékek 

platformokon történő értékesítése elleni küzdelem terén. Ide tartoznak a harmadik fél eladókat, 

fogyasztókat, márkatulajdonosokat és bűnüldöző hatóságokat érintő intézkedések és 

mechanizmusok, valamint a hamisítványok proaktív felderítésére és az azokkal szembeni fellépésre 

irányuló stratégiák kidolgozása és alkalmazása. A platformok számára úgy tűnik, kihívást jelent, 

hogy mennyire képesek megfelelően védeni a harmadik fél eladókat, és folyamatosan 

erőfeszítéseket tesznek a hamisított termékeket értékesítő felek azonosítására és visszaszorítására 

szolgáló mechanizmusok javítása terén. 

Az ebben a jelentésben bemutatott elemzés azt mutatja, hogy a hamisítók nagyon dinamikus módon 

élnek vissza az online piacokkal. Tovább kell vizsgálni, hogy ezek a dinamikák hogyan fejlődnek, 

mind ipari szinten, mind esettanulmányok révén. A további munkák során figyelembe kell venni a 

dinamikus változások árnyaltabb szempontjait, ugyanakkor a hatékony szakpolitikák és gyakorlatok 

azonosítása és előmozdítása révén a felmerülő kihívásokra adott válaszok javítását is előtérbe kell 

helyezni.  

 

 


