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1600-as évek: kínafa kéreg hamisítása



A gyógyszerhamisítás fogalma bizonyos tekintetben bonyolultabb más termékek hamisításánál…

2005. évi XCV. törvény

42. Hamisított gyógyszer: bármilyen gyógyszer, amellyel kapcsolatban – a 
nem szándékos minőségi hiányosság esetét kivéve – az alábbiak 
valamelyike hamisan van feltüntetve:

a) azonossága, így annak csomagolása és a címkézése, megnevezése, a 
hatóanyagokat, segédanyagokat és azok hatáserősségét jelölő összetétele,

b) eredete, így a gyártója, a gyártó országa, a származási országa vagy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja,

c) előtörténete, így az alkalmazott forgalmazási lánc azonosítását lehetővé 
tevő nyilvántartások és dokumentumok,
függetlenül attól, hogy ez sérti-e a szellemi tulajdonjogot.



A Symantec 2010-es adatai szerint az összes email spam 65,3%-
a gyógyszereket kínált eladásra:



A hamis gyógyszer nyugat felé, a pénz kelet 
felé áramlik:



Gyógyszerköltés az egyes országokban, dollárra átszámítva [Fortune, 2015].

Az Egyesült Államokban a fogyasztók 33%-a létfontosságú 
gyógyszereket vásárol illegális forrásból, míg Európában és 
Kanadában ez az arány csak 8%



Bűncselekménynek minősül a gyógyszerhamisítás?

Magyarország 2014. január 9-én ratifikálta a Medicrime 
Convention-t, amely nemzetközi szinten egységes szabályokat 
fogalmaz meg a fogyasztók életét és biztonságát veszélyeztető 
hamis gyógyszerek gyártásának és forgalmazásának 
kriminalizálására.

Az egyezmény kötelezővé teszi az egyezményt aláíró tagállamok 
számára, hogy bűncselekménnyé nyilvánítsák a gyógyszerek és 
gyógyászati készítmények hamisítását.



A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) az 
„Egészségügyi termék hamisítása” tényállásról rendelkezik.

186. § (1) Aki
a) egészségügyi terméket meghamisít, vagy hamis egészségügyi terméket 
készít,
b) hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem engedélyezett 
egészségügyi terméket kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
c) hamis vagy meghamisított egészségügyi terméket az ország területére 
behoz, onnan kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben 
megszerez, tart,
d) Magyarországon nem engedélyezett egészségügyi terméket indokolatlan 
mennyiségben megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, 
azon átszállít,
e) egészségügyi termékhez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi 
céllal rendeltetésétől eltérően felhasznál,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Btk. 186. §

(2) A büntetés az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott esetekben
a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot 
vagy súlyos egészségromlást,
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált
okoz.
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
a) egészségügyi dolgozóként,
b) gyártásra, nagykereskedelemre, közvetlen lakossági ellátás végzésére engedéllyel rendelkező 
szervezet alkalmazottjaként, vagy
c) bűnszövetségben
követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, ha a hamis, meghamisított vagy Magyarországon nem 
engedélyezett egészségügyi termék a felhasználók számára széles körben válik hozzáférhetővé.
(4a) Aki az (1)–(4) bekezdésben meghatározott egészségügyi termék hamisítására irányuló 
előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Alapvetően minden egészségügyi termék (gyógyszer, az állatgyógyászati
készítmény, orvostechnikai eszköz, in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszköz és a vizsgálati készítmény) érintett lehet, de vannak olyan
termékek, amelyeknél különösen gyakran tapasztalunk hamisítást:

• fogyasztószerek (elsősorban Magyarországon nem engedélyezett 
gyógyszerek)

• potencianövelők (engedélyezett gyógyszerek utánzatai és nem 
engedélyezett gyógyszerek egyaránt)

• anabolikus szteroidok (ezek jellemzően Magyarországon nem 
engedélyezett gyógyszerek)

• pszichoaktív gyógyszerek (igen gyakran engedélyezett gyógyszerek 
utánzatai)

• természetes, növényi eredetűként hirdetett termékek, amelyek valójában 
szintetikus gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak



AZ OGYÉI szerepe a hamisított gyógyszerek elleni tevékenységben

IMPACT: A gyógyszerhamisítás világméretű terjedésére válaszul a WHO 2006-ban 
létrehozta IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) 
nevű szervezetét. A cél olyan nemzetközi szintű összefogás létrehozása, melyben 
különböző nemzetközi szervezetek, érdekképviseleti szervek, gyógyszergyártók és 
gyógyszerészeti hatóságok közösen keresik a megoldást a gyógyszerhamisítás 
visszaszorítására.

WGEO: Az EU Gyógyszerhatóságok Vezetőinek (Heads of Medicines Agencies, 
HMA) csoportja is létrehozta a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem összehangolását 
célzó munkacsoportját (Working Group of Enforcement Officers). Ez a munkacsoport 
vizsgálja az európai gyógyszerellátási rendszer esetleges sérülékenységeit, 
meghatározza az együttműködés lehetőségeit, és természetesen hamisítási 
eseteket is kivizsgál.



AZ OGYÉI szerepe a hamisított gyógyszerek elleni tevékenységben

PANGEA: A résztvevő országok számát tekintve a legnagyobb világméretű 
összefogás, amelynek célja az internetes hamis gyógyszer-kereskedelem mögött 
álló bűnszervezetek feltérképezése és felszámolása. Az évente megrendezett 
akcióban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a Rendőrség és az OGYÉI is 
rendszeresen részt vesz.





„A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet 2008-ban a szellemitulajdon-
jogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében
hozták létre, tevékenységét a 287/2010. (XII.16.) Kormányrendelet
alapján végzi.”







• 2006-2007, Egyesült Királyság: 72.000 doboz hamis gyógyszer került a legális 
ellátási láncba (50-80 % hatóanyag-tartalom)

• Orient Pacific Interna3onal (Kevin Xu) → Szingapúr → Brüsszel → UK

2006-2007: Pacific Orient International Ltd. ügy



2006-2007: Pacific Orient International Ltd. ügy

• Hamis Zyprexa, Plavix, Casodex
• Nagykereskedő vette észre (csomagolás lett 

gyanús)
• „Class 1” recall
• 40000 lefoglalva
• 7000 visszahívva
• 25000 eljutott a gyógyszertárakba, expediálták
• Mindössze 8 beteget sikerült azonosítani
• 4 éves vizsgálat, £750.000 költség
• Kevin Xu-t 2009-ben ítélték el 6,5 évre





Küllemi vizsgálat: hamisított és eredeti tabletták 
összehasonlítása



Hatóanyag azonosítás referencia anyaggal: 
szildenafil

• Ionkromatogramok és 
tömegspektrumok



Ellenőrzés referencia termékkel: IR 
spektrumok összehasonlítása

• Ujjlenyomatszerűen 
azonosít

• Információt ad a 
segédanyagokról

• Utal a 
gyártástechnológiára

• Sokszor egyetlen döntő 
érv a hamisítás tényét 
illetően





Falsified Medicines Directive

(Directive 2011/62/EU)
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi
kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított
gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének
megakadályozása tekintetében történő módosításáról
„Riasztóan nő az Unióban észlelt olyan gyógyszerek száma,
amelyek azonosságuk, előtörténetük vagy eredetük
tekintetében hamisítottak.”
„Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen hamisított
gyógyszerek nemcsak jogellenes úton, hanem a jogszerű
ellátási láncon keresztül is eljutnak a betegekhez.”



• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a 
hamisított gyógyszerek jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról

• A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) 
a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes 
szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről



A múlt (ill. jelen) és a jövő…





Hol tart idehaza a folyamat?

- HUMVO megalakult:
HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: ez
a Nemzeti Gyógyszerellenőrzési Szervezet, feladata a
magyar adattároló rendszer, illetve a nemzeti
gyógyszerellenőrzési rendszer (NMVS) létrehozása és
kezelése.

- IT szolgáltató kiválasztva, szerződve: Arvato 
Systems GmbH



• Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók 
Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete

• Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége
• Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete
• Magyar Gyógyszerészi Kamara
• Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 

Szövetsége
• Védettség Oltóanyag és Immunbiológiai Termék 

Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

Elérhetőség: Mészárosné Balogh Réka info@humvo.hu
1066 Budapest, Mozsár utca 16. 1. emelet.

HUMVO alapítói:



Hol tart idehaza a folyamat?

- HUMVO megalakult
- IT szolgáltató kiválasztva: Arvato
- Forg. eng. jogosultak megkeresése ✔
- Nagykereskedők megkeresése ✔
- Szakmai nyílt nap: 2018. április 4. ✔



Milyen nehézségek, kérdések merültek fel?

- TK módosítási kérelmek
- Dézsmálásbiztos csomagolások (ATD)
- ATD és OTC gyógyszerek
- Egyedi azonosító elhelyezése ragasztással
- Nemzeti termékazonosító kódok (NHRN; NN)
- EAN vs. GTIN termékazonosítók
- Deaktiválási végpontok azonosítása
- Kiterjesztés TB támogatások ellenőrzése miatt
- Hatósági hozzáférés



Mi fog történni a kórházakban?

- Sokan reménykedtek felmentésben (DA 23. cikk)
- Sokan reménykedtek a betegágyig történő 

nyomkövetésben
- Rendszerint nem tervezték be a 2018-as 

költségvetésbe
- Most az aggregációban reménykednek, amit az Eu 

Bizottság is támogat



Milyen kihívások várhatóak a közeljövőben?

- Aggregáció
- Védőoltások
- OBP szerződések késésben (2500 vs. 500)
- BREXIT (UK)
- Magyarországra jutó költségek mértéke
- Pilot
- Compliance (66,3% egy korábbi UK pilot szerint)



Nagykereskedők feladatai

DA-ban a „nagykereskedő” kifejezés 58× fordul elő…
Eredetiséget ellenőrzi:
• Visszáru bárhonnan
• Nem megbízott* partnertől kapott áru
Kivételek:
• eladás fizikai mozgás nélkül
• mozgás egy nagyker két raktára között

(* 20. cikk - a jogosult nevében történő tárolással és forgalmazással megbízott 
nagykereskedő)



Nagykereskedők feladatai

Deaktivál:
• EU-n kívülre szállítás
• Megsemmisítésre szánt
• Visszáruk, minták
• Felmentett szervezetek* részére szánt

(* 23. cikk - előírhatják, hogy a nagykereskedő ellenőrizze a 
gyógyszer biztonsági elemeit és deaktiválja az egyedi azonosítót, 
mielőtt a szóban forgó gyógyszert … kiadná)



DA 23. cikk
a) nem az egészségügyi intézmények keretein belül vagy gyógyszertárban működő, 

lakossági gyógyszerellátásra engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult személyek;
b) állatorvosok és állatgyógyászati készítmények kiskereskedői;
c) fogorvosok;
d) optometristák és látszerészek;
e) mentőápolók és sürgősségi orvosok;
f) fegyveres erők, rendőrség és más kormányzati intézmények, amelyek a polgári védelem 

és katasztrófavédelem céljára gyógyszerkészleteket tárolnak,
g) egyetemek és más felsőoktatási intézmények, amelyek kutatás és oktatás céljára 

gyógyszereket használnak fel, az egészségügyi intézmények kivételével;
h) börtönök;
i) iskolák;
j) hospice ellátást nyújtó intézmények;
k) gondozó intézmények. 



Gyógyszertárak feladatai

- IT rendszerek és hardware fejlesztése
- regisztráció/on-boarding
- munkafolyamatok felülvizsgálata
- munkatársak képzése
- betegek tájékoztatása

• 102 intézeti gyógyszertár, lakossági ellátó egység 78
• 2305 közforgalmú gyógyszertár
• 675 fiókgyógyszertár





Internetről is lehet 
gyógyszereket rendelni, de 
csak olyan weboldalról, mely 
mögött egy valós, internetes 
eladásra regisztrált 
gyógyszertár áll. Az ilyen 
legálisan működő online 
gyógyszertáraknak kötelező 
feltüntetniük weboldalukon az 
Európai Bizottság által előírt 
logót.
A regisztrált gyógyszertárak 
neve és címe az OGYÉI 
honlapján ellenőrizhető.







Illegális vagy hamis gyógyszereket 
forgalmazó honlapok Magyarországon 



Vásárló neve Mennyiség

(db bliszter)

Vásárlás ideje

Hatarhegy 1 2015. szeptember 23.

kispoco82 2 2015. szeptember 26.

Gyorsika26 3 2015. szeptember 28.

teddybear73 1 2015. október 5.

Furtika_a 1 2015. október 5.

Zulima001 1 2015. október 10.

taylortibor 4 2015. október 14.

timizoli 1 2015. október 15.

Benkene 1 2015. október 18.

Pinki55 1 2015. október 25.

Petra6_a 1 2015. október 27.

tbandi899 1 2015. október 28.

doktorfogpor 2 2015. november 3.

zsuzska722 3 2015. november 5.

Hatarhegy 1 2015. november 6.

stundu 1 2015. november 8.



Próbavásárlás és laborvizsgálat szükséges annak megállapítására, hogy forgalmazott
termékek milyen hatóanyagot tartalmaznak.
Ebben a tekintetben jelenleg a vásárlók a kísérleti nyulak, a „Benkene“ néven regisztrált
felhasználó például csak az adásvétel lebonyolításával volt elégedett, a termék azonban a
jelek szerint nem felelt meg a várakozásainak, mellékhatása miatt később a Nővagyok.hu
oldalon megpróbálta továbbadni az illegális gyógyszert:



Annak lehetőségével alapvetően a felhasználók is tisztában vannak, hogy esetleg hamisított 
gyógyszert kapnak:

„citromag - 2015. 10. 30., 00:35
Én most a feriset be fogom szedni, szerintem, ha nem leszek persze rosszul tőle. Majd írok 
eredményeket. Nekem elveszi az étvágyam. [...] Anno én is szedtem a mónisat, kb 4 éve, az 
20 szemes volt. Kicsit másféle vanilia illattal (amitől én személy szerint borzongok, utálom a 
szagát) De ilyesmi volt. Én is orvoscsaládtag felügyelete alatt szedtem akkor még 18 alatt...  
Most viszont ez a feris SZERINTEM nem feltétlenül eredeti [...] és persze rettegtem bevenni 
de nekem akkor is ez volt meg most is ez az egyetlen segítség ami bevált és boldog voltam 
mikor fogytam tőle. Most is ezt szeretném, remélem nem lesz bajom tőle.“



Rivotril gyár egy budafoki pincében

„Titkos ajtó rejtette a közel 170 ezer darab gyógyszert és az 
azok előállításához szükséges eszközöket egy Budapest, XXII. 
kerületi pincében.”







A 16.000 pszeudoefedrin tabletta esete…



10. cikk
A biztonsági elemek ellenőrzése 
A biztonsági elemek ellenőrzése során a gyártók, a 
nagykereskedők és a lakossági gyógyszerellátásra 
engedéllyel rendelkező vagy arra jogosult 
személyek az alábbiakat ellenőrzik:
a) az egyedi azonosító eredetisége;
b) a manipulálás elleni eszköz sértetlensége. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON 
ALAPULÓ RENDELETE 



36. cikk
Az adattároló rendszer műveletei
i) kérésre haladéktalan információszolgáltatás … egy 
adott egyedi azonosítóval kapcsolatban;
j) jelentések készítése … az illetékes hatóságok
számára … hogy … kivizsgálják a hamisítás potenciális
eseteit;

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON 
ALAPULÓ RENDELETE 



39. cikk
Az illetékes nemzeti hatóságok általi hozzáférés
A valamely tagállamban forgalomba hozott gyógyszerek
egyedi azonosítói eredetiségének ellenőrzéséhez vagy
azok deaktiválásához használt adattárat létrehozó és
kezelő jogi személy hozzáférést biztosít az adott
adattárhoz és az abban tárolt információkhoz az adott
tagállam illetékes hatóságai számára a következő
célokból:
a) az adattárak működésének felügyelete és a hamisítás 

potenciális eseteinek kivizsgálása;
b) visszatérítés;
c) farmakovigilancia és farmakoepidemiológia. 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON 
ALAPULÓ RENDELETE 



Célhoz kötöttség…


