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Sipos Jenõ: Az áruk 10 százaléka hamisítvány

Évente kisvárosnyi embert
ítélnek el termékhamisítás miatt

– A világpiacon egyre több 
hamisított termék kerül forga-
lomba. Mekkora probléma ez az 
Európai Unióban?

– A VPOP nem rendelkezik 
pontos információkkal arról, 
hogy a világpiacon milyen 
mértékben kereskednek legá-
lis, illetve hamis árucikkekkel, 
de ez utóbbiak aránya körülbe-
lül 7-10 százalékra becsülhetõ. 
Magyarországon is hasonló a 
tendencia.

– Milyen sikereket értek el a 
felderítésben?

– Tavaly több mint 5000 alka-
lommal foglalt le hamis termé-
keket a vám- és pénzügyõrség, 
összesen több mint 3 milliárd 
forint értékben. A lefoglalt 
árucikkek között a távol-keleti 
– jellemzõen kínai és vietna-
mi – ruházati termékek, láb-
belik, valamint a kozmetiku-
mok és gyermekjátékok aránya 
kiemelkedõ. Egyre kiterjed-
tebb ugyanakkor a jogsértés-
sel érintett termékek köre. 
A közismert világmárkák mel-
lett például folyékony uszoda-
víz-fertõtlenítõ szer kapcsán is 
követtek el bûncselekményt az 
áru hamis megjelölésével. 

– Hányan élnek meg ma 
Magyarországon hamisítványok 
elõállításából, kereskedelmébõl? 

– Évente körülbelül három-
ezer személy ellen indít eljárást 
a VPOP hamis márkajelzésû ter-
mékek gyártása vagy – fõként 
távol-keleti származású árucik-
kek – kereskedelme miatt. 

– Mi a tapasztalatuk e termé-
kek minõségével kapcsolatban?

– Az utóbbi idõben azt tapasz-
taltuk, a lefoglalt hamis árucik-
kek egyre jobb minõségûek. 
A javulás a géppark fejlõdésével 
áll összefüggésben. A bûnelkö-
vetõk szervezettségét jól mutat-
ja, hogy például a sportvilágese-
mények idején a rendezvények 
kabalafiguráit hamisítják a leg-
nagyobb mértékben.

– Mennyire gyakori, hogy 
neves üzletláncok polcain 
bukkannak fel hamisított ter-
mékek? 

– Ritkán, évente alig egy-két 
alkalommal indult eljárás kis-
kereskedelmi láncoknál for-
galmazott hamis márkajelzésû 
termékek miatt. Az viszont 
elõfordulhat, hogy a jóhiszemû 
kereskedõ is termékhamisítók 
áldozata lesz. A hamis áru-
hoz ugyanis nagyon könnyû 
megtévesztõ dokumentációt is 
készíteni, az árucikk úgy kerül-
het az üzlet polcára, hogy senki 
sem tudja, hogy hamisítvány. 
 Gombás Bálint

A termékhamisítás virágzó 
üzlet: egyre többféle ille-
gálisan elõállított árucikk 
kerül forgalomba, egyre 
nagyobb értékben. Sipos 
Jenõ a vám- és pénzügyõr-
ség tapasztalatairól beszélt. 

Tavaly több mint 5000 alkalommal foglalt le a VPOP hamis terméket

Fejtetûvel bárki megfertõzõdhet
Nem változik a tetûfertõzöttség 
mértéke Magyarországon, tudtuk 
meg az Országos Tisztifõorvosi 
Hivatal járványügyi fõosztályától. 
A fertõzés októberben és novem-
ber elsõ heteiben kimagasló 
mértékû, amikor az oktatási év 
kezdése után tetves gyerek kerül a 
közösségbe, és társait megfertõzi.

– Gyermekek között a fejtetves-
ség döntõen az óvodákban és az 
általános iskolákban fordul elõ 
– kaptuk a tájékoztatást az ÁNTSZ 
kommunikációs fõosztályától. 
– Óvodákban a fejtetvesség 
elõfordulási aránya 1,1-1,3 száza-
lék, az általános iskolákban 1,5. 
Tavaly 1000 gyerek közül 11-13, 
illetve 15-17 gyermeknél találtak 
fejtetût. Az óvodákban, általános 
iskolákban a tanévkezdéskor, 
majd negyedévente kell szûrést 
végezni. A hivatal álláspontja sze-
rint még mindig a szülõi gondos-

kodás a leghatékonyabb ellenszere 
a tetvesség terjedésének. – Téves 
hiedelem, hogy a tetvesség csak 
piszkos, elhanyagolt családok-
ban fordul elõ. Fejtetûvel bárki 
megfertõzõdhet!  BE


