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Veszélyben az egészség! 

Mi a hamis gyógyszer? 
 

 

Hamis gyógyszernek tekintjük mindazokat a 

készítményeket, amelyek forgalmazója valótlant 

állít a termék hatásairól, hatóanyagáról, 

összetételéről vagy eredetéről. Jellemző, hogy a 

hamisítványok híján vannak az aktív 

hatóanyagoknak, lejárt szavatossággal kerülnek 

forgalomba, illetve jogsértő módon, 

szabadalombitorlás eredményeként kerülnek 

előállításra és forgalmazásra.  

 

 

 

A hamis gyógyszerek gyártása és értékesítése komoly károkat okoz mind az iparági 

szereplőknek, mind a gazdaság egészének, mind az államnak és a társadalom tagjainak.  

 

A hamisítványok értékesítése bevételkiesést okoz a gyártóknak, a jogérvényesítésre fordított 

többletköltség további szükségtelen anyagi terhet ró rájuk, miközben a hamisítványok 

jelenléte rontja reputációjukat és a cégekbe, termékekbe vetett fogyasztói bizalom 

csökkenését eredményezi. Mindennek eredményeként a cégek a kevesebb bevétel mellett 

kevesebb pénzt tudnak fordítani fontos kutatás-fejlesztési tevékenységekre, amely 

viszont jelentősen visszaveti az új és hatékonyabb gyógyszerek kifejlesztését. 

 

A gyógyszerhamisítás az állam számára adóbevétel-kiesés formájában érezteti elsődleges 

hatását, mivel azonban a hamisítás elleni fellépés mind több erőforrás-ráfordítást igényel, 

mindeközben pénzt von el más állami feladatoktól.  

 

A hatóságok helyzetét nehezíti, hogy a hamisítási tevékenység jellemzően a szervezett 

bűnözés keretein belül zajlik. A tapasztalatok szerint ugyanis a gyógyszerek hamisítása, 

kiváltképpen a hamis potencianövelő szerek gyártása fokozatosan jövedelmezőbb 

tevékenységgé vált, mint a drogkereskedelem. A hamis Viagra értékesítésével például akár 

2000-szer nagyobb profitra tesznek szert a bűnözők, mint ami kokain eladásból származna
1
. 

 

Miközben a hamisítók kizárólag önnön gazdasági érdekeiket szem előtt tartva gyártják 

potenciálisan veszélyes piruláikat, aljas módon éppen a legkiszolgáltatottabb embereken 

nyerészkednek. A betegeket, gyógyulásra várókat csapják be jobb esetben hatástalan, 

rosszabb esetben halált okozó termékeikkel. Ráadásul ezek a bűnözők úgy tűnik, semmitől 

sem riadnak vissza: az influenzásoknak hamis vakcinát, a beteg gyerekeknek hamis 

köptetőt, a sebészeti beavatkozásra szoruló pácienseknek hamis sebészeti eszközöket, a 

halálos betegséggel küzdőknek hamis rákgyógyszereket gyártanak. 

                                                 
1 Drug dealers 'switching from cocaine to fake Viagra, Telegraph, 2009. március  
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Kockázatok és veszélyek 
 

A hamisítvány jellegétől függően a kockázatok is változatosak, azonban minden ilyen 

készítményre igaz, hogy szerencsétlen esetben súlyos egészségkárosodást, halálos mérgezést 

is okozhat.  

 

Az alábbi táblázat a hamisítványok jellemző hiányosságait, és az ezekből eredő potenciális 

kockázatokat és veszélyeket foglalja össze. 

 

 

A készítmény hiányossága Veszélyek 

A gyógyszer nem tartalmaz hatóanyagot, 

mert azt kispórolták belőle.   

A készítmény hatástalan, a kezelni akart 

tünetek súlyosbodnak. 

  

A készítmény az előírtnál kevesebb 

hatóanyagot tartalmaz. Ezt okozhatja az 

eleve rossz összetétel, de a szavatossági idő 

lejárta után a hatóanyagok lebomlása is. 

A készítmény hatástalan lehet, vagy nem éri 

el a kívánt hatást. Antibiotikumok esetén 

ellenálló baktériumtörzsek kifejlődéséhez 

vezethet. 

  

Az előírtnál több hatóanyagot tartalmaz a 

gyógyszer, az elhibázott adagolás miatt. 

Olyan mellékhatásokat okozhat, amelyek 

maradandó károsodással járnak, vagy akár 

halálosak is lehetnek. 

 

Szennyezett, nem megfelelő minőségű 

hatóanyagot használnak a gyártás során, 

spórolás céljából. 

A készítmény hatástalan lehet, vagy nem éri 

el a kívánt hatást. Ugyanakkor a 

szennyeződések súlyos, halálos 

mellékhatásokat is okozhatnak.  

 

Szabálytalan gyártási eljárás – a helyes 

komponensek is hatástalanok lehetnek, ha 

rossz, hibás technológiával készül a 

gyógyszer. 

 

A hiba jellegétől függően a készítmény 

hatástalan lehet, illetve olyan mellékhatásokat 

okozhat, amelyek maradandó károsodással 

járnak, vagy akár halálosak is lehetnek. 

  

Mérgező anyagokat tartalmaz a szer – a 

rosszul megválasztott ható- és 

segédanyagok, a szakszerűtlen gyártási 

eljárások, a lejárt szavatosság vagy a hibás 

tárolás miatt. 

 

Súlyos, esetenként halálos mérgezéseket 

okozhat. 

Forrás: Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapja 
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Célcsoport: a világ egész lakossága 
 

Világszerte emberéletek ezreit követelik a hamisított, rossz minőségű, szakszerűtlenül tárolt 

gyógyszerek minden évben. Bár a gyógyszerhamisítás legsúlyosabban a fejlődő afrikai és 

ázsiai országok állampolgárait veszélyeztetik, a globalizáció és az internetes kereskedelem 

fejlődésének eredményeként a probléma Európát és Magyarországot is érinti. 

 

A gyógyszerhamisítás nemzetközi elterjedtségére vonatkozóan a gyógyszerhamisítással 

foglalkozó nemzetközi szervezetek kénytelenek elismerni, hogy a legjobb esetben is csak 

közelítő becslésekkel dolgozhatnak e kérdésben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

gyógyszerhamisítással foglalkozó akciócsoportja, az IMPACT (International Medical 

Products Anti-Counterfeiting Taskforce) állásfoglalása szerint lehetetlen pontosan 

megbecsülni a jelenség elterjedtségét. Az elmúlt években munkahipotézisként a világ teljes 

gyógyszerforgalmának egytizedére becsülték a hamisítványok arányát
2
, de e szám 

inkább alulról közelíti a valódi értéket, ráadásul óriási regionális különbségeket takar. 

 

A WHO és az IMPACT 2006-os állásfoglalása szerint a Szovjetunió egyes utódállamaiban a 

20, a fejlődő afrikai, ázsiai és latin-amerikai országokban a 30 százalékot is meghaladhatja a 

hamis gyógyszerek piaci aránya. Ezzel szemben a fejlett nyugati államokban, a szigorúbb 

értékesítési szabályoknak és a hatékonyabb hatósági fellépésnek köszönhetően négy évvel 

ezelőtt még az egy százalékot sem érte el a hamisítványok aránya a teljes forgalomban.
3
 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Európa lakosainak nincs miért aggódnia. 

Robbanásszerűen megnőtt a hamis szerek 

forgalma. Az Európai Bizottság adatai szerint 

a 2005-ös adatokhoz képest 2007-ben 380 

százalékkal
4
, 2008-ban pedig a megelőző 

évhez viszonyítva további 118 százalékkal
5
 

több hamis gyógyszert foglaltak le az Unió 

határain. A hatósági tapasztalatokon alapuló 

friss becslések szerint az európai piacon ma 

már 2-3 százalék a hamis gyógyszerek aránya, 

és tovább nő. 

 

 

 

A problémát fokozza, hogy a fejlett online piacnak köszönhetően a hamisítók már közvetlenül 

is el tudják érni a fogyasztókat. Egy 2010 februárjában
6
 közzétett gyógyszergyártói tanulmány 

szerint mintegy 77 millió európai fogyasztó kockáztatja életét azzal, hogy a legális 

gyógyszer-értékesítési csatornákat megkerülve vásárol gyógyhatásúnak remélt 

készítményeket. A jelentés szerint Nyugat-Európában évente mintegy 10,5 milliárd eurót 

költenek a fogyasztók olyan hivatalosan receptköteles gyógyszerekre, amelyeket illegális 

forrásból, elsősorban az interneten keresztül, orvosi ajánlás és recept nélkül szereznek be. A 

WHO becslése szerint azonban ezen termékek, illetve más az illegális internetes oldalakon 

keresztül értékesítésre kínált gyógykészítmények több mint 50 százaléka hamisítvány 

lehet. 

                                                 
2 Counterfeit Medicines: an update on estimates – IMPACT, 2006. november 
3 Countetfeit drugs kill! – WHO, 2008. május  
4 European Comission, Taxation and Customs Union  
5 European Comission, Taxation and Customs Union  
6 Cracking Counterfeit Europe – Pfizer, 2010. február  



A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tanulmánya - 2010. május 
6. oldal 

 

 

Forrás: VPOP 

A tanulmány szerint az illegálisan beszerzett készítmények körében a legnépszerűbbek az ún. 

életmódgyógyszerek, amelyek a szakértők szerint egyúttal a leggyakrabban hamisított 

készítmények közé tartoznak. Az illegális forrásból vásárlók 45 százaléka fogyasztószereket, 

25 százaléka potencianövelő készítményeket, 19 százaléka dohányzásról leszoktató pirulákat 

vásárolt, de a H1N1 vírusnak köszönhetően szintén kelendőnek bizonyultak az influenza 

kezelésére javallott termékek is, amelyeket a tiltott helyeken vásárlók 35 százaléka próbált 

már.  
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Mit tesz az Európai Unió? 
 

Mivel a gyógyszerhamisítók az Európai Uniót sem kerülik el, a közösségi 

gyógyszerpolitikában a gyógyszerellátás biztonságának szavatolása kiemelt szerepet kap. Az 

Európai Unió kettős célt követve foglalkozik a területtel: a biztonságos és hatékony 

gyógyszerellátással a betegek egészségét igyekeznek védeni, a hatékony szabályozással pedig 

kedvező feltételek megteremtésére törekednek a gyógyszeripari vállalkozásoknak a kutatás-

fejlesztéshez és a gyártáshoz.
7
 

 

A növekvő fenyegetettségre válaszul az Európai Unió „kormánya”, az Európai Bizottság 

2008 decemberében tett javaslatot egy új gyógyszerészeti programcsomag elfogadására, 

amelynek keretében gyógyszerhamisítás elleni intézkedéseket is megfogalmazott. A 

javaslat indoklása szerint a gyógyszeripari szektor globalizálódása nem csak pozitív 

hozadékkal jár, hanem új kihívásokat is jelent az egészségügy számára: az új piacok 

megnyílása mellett egyúttal a gyógyszerhamisítás arányának növekedését eredményezi
8
. 

 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé beterjesztett javaslat
9
 értelmében 

bizonyos gyógyszercsoportokban olyan új, minden gyógyszercsomag esetében egyedi 

biztonsági azonosító elemeket kell majd alkalmazni, amelyek a gyógyszerellátási lánc 

minden eleme esetében, vagyis a gyártótól a fogyasztóig követhetővé teszi a gyógyszerek 

útját, és ellenőrizhetővé teszi azok eredetiségét. A tervezet szerint fokozottan ellenőriznék a 

gyógyszerellátási lánc szereplőit, továbbá szigorítanák az Európán áthaladó, de nem az EU-

tagállamokba szánt gyógyszerszállítmányok ellenőrzését is. Mindezeken felül szigorítanák a 

gyógyszerhatóanyagok gyártásának ellenőrzését, kötelezve a tagállamokat a gyártók, a 

gyártókat pedig beszállítóik folyamatos auditálására. A Bizottság a szabályozási terv 

elfogadását a 2009-2010-es jogalkotási időszakra tervezi. 

 

Jelentős előrelépést eredményezhet, hogy a José Manuel Barroso vezette Európai 

Bizottságban az egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztosi posztot jelenleg betöltő John Dalli, 

a termékhamisítás elleni küzdelem elkötelezettjeként egyik elsődleges feladatának tekinti a 

gyógyszerhamisítás elleni uniós fellépés megerősítését.
10

 2010 januárjától, az Európai Unió 

elnöki tisztségét viselő Spanyolország programjában is kiemelt szerepet kap a 

gyógyszerhamisítás elleni küzdelem.
11

 A bemutatott féléves egészségügyi programban a 

gyógyszerpiac felügyeletére és a gyógyszerhamisítás megakadályozására vonatkozó 

szabályozási tervek folytatása szerepel. Ez utóbbiakra vonatkozó elképzelések és javaslatok 

megvitatására a féléves elnökségi időszak alatt tizenhét, az Európai Tanács illetékes 

munkacsoportjának és a tagállamok képviselőinek részvételével megvalósuló találkozó 

megszervezését tervezik. 

                                                 
7 Biztonságos, innovatív és elérhető gyógyszerek: a gyógyszeripari ágazat megújult jövőképe – A Bizottság 

közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának - [COM(2008) 666] 

8 Safe, innovative and accessible medicines: a renewed vision for the pharmaceutical sector, 2008. december 
9 Protecting the legal supply chain against counterfeited medicines, 2008. december 
10 EU: felvenné a harcot a gyógyszerhamisítókkal szemben az új egészségügyi biztos, hamisgyogyszer.hu 
11 EU: a gyógyszerhamisítás elleni harc folytatását tervezi a spanyol elnökség, hamisgyogyszer.hu 
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A hamis gyógyszerek Európába is megérkeztek 
Hírek az elmúlt hónapok eseményeiből

12 
 

 

Gyógyszerhamisítási ügyben ítélkezett a brit bíróság  

2010. április 2. 

Nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a brit bíróság egy kanadai-ciprusi nőt, aki 

vényköteles gyógyszerek hamisított verzióit értékesítette az interneten. A hatóságok szerint az 

elítélt otthona szolgált a pharma2u.com portálon zajló illegális kereskedelem brit elosztó 

központjaként. A házkutatás során több mint 65 ezer darab hamisított pirulát találtak a 

lakásban. 

 

Hamis potencianövelő szereket foglaltak le Csehországban  

2010. március 26. 

Összesen 5200 darab hamisított potencianövelő pirulára bukkantak a cseh hatóságok 

Prágában, egy Indiából érkezett postai csomag átvizsgálása során. A hír nem sokkal azt 

követően látott napvilágot, hogy a cseh vámhatóság a hamis gyógyszerek piaci arányának 

növekedéséről számolt be, amely emelkedés álláspontjuk szerint részben a cseh 

állampolgárok erősödő online vásárlási hajlandóságának tudható be. 

 

Oktatási intézmények weblapjaival takaróznak a gyógyszerhamisítók  

2010. március 10. 

Az Imperva biztonságtechnikai cég felmérése szerint brit felsőoktatási intézmények ezrei 

eshettek áldozatul olyan kiberbűnözőknek, akik az iskolák weblapjainak gyenge pontjait 

kihasználva, ezeken keresztül irányítják át az internetezőket saját, hamis gyógyszereket kínáló 

honlapjaikra. Ha a gyanútlan internetező a megbízhatónak és biztonságosnak tűnő intézményi 

honlapokra kattint, a beillesztett módosító kód az eredeti oldalról azonnal a hamis termékeket 

értékesítő illegális weblapokra irányítja át. 

 

Csatlakozott az FDA figyelmeztetéséhez a brit gyógyszerhatóság 

2010. január 27. 

Hamisított Alli pirulák ügyében intette óvatosságra a fogyasztókat a brit MHRA. A hamis 

testsúlycsökkentő készítmény amerikai weboldalakon jelent meg, de a gyógyszerhatóság 

szerint a honlapok nemzetközi elérhetősége okán az országon kívüli vásárlók is könnyen a 

hamisítók áldozataivá válhatnak. 

 

A hamis gyógyszerek 90 százalékát online értékesítik  

2010. január 22. 

Brit, svéd és amerikai orvosi, gyógyszerészeti szakértők tanulmánya szerint a hamis 

gyógyszerek jelentette globális fenyegetettség egyre növekszik, és korcsoporttól, nemtől 

függetlenül szedi áldozatait. Több mint ötven, 1995 és 2009 között megjelent tanulmány 

másodelemzésén alapuló recenziójuk szerint ma már a hamis gyógyszerek 90 százalékát az 

interneten adják el, ahol a kereskedők a fogamzásgátlótól kezdve az antibiotikumon át a 

legkülönfélébb készítményeket kínálják. 

                                                 
12 A hírek teljes terjedelmükben a www.hamisgyogyszer.hu weboldalon érhetők el. 

http://www.hamisgyogyszer.hu/
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EU: 34 millió hamis tablettát foglaltak le az elmúlt két hónapban  

2009. december 8. 

Gunter Verheugen iparügyi biztos bejelentése szerint 2009 októberében és novemberében 

mintegy 34 millió hamis pirulát foglaltak le az uniós tagállamok vámhatósági szervei. A 

hamisítványok között antibiotikumok, fájdalomcsillapítók, malária elleni, erekciós problémák 

kezelésére javallott és koleszterinszint csökkentő készítmények, sőt rákos megbetegedés 

kezelésére használt készítmények is szerepeltek. Verheugen szerint a mennyiség az Európai 

Unió „legrosszabb félelmeit is felülmúlja”. 

 

Szigorúbb hamisítás elleni intézkedéseket várnak az európai fogyasztók 

2009. november 26. 

Az Aegate betegbiztonsággal foglalkozó cég öt európai országra kiterjedő felmérése szerint az 

európai fogyasztók mintegy 5 százaléka valószínűsíti, 1 százaléka pedig bizonyos abban, 

hogy vásárolt már receptköteles hamis gyógyszert. Ez a vizsgált országok népességszámára 

vetítve közel 13 millió fogyasztót jelent. A megkérdezettek szerint gyártói oldalról eredetiség 

igazolásra, szabályozói oldalról szigorúbb büntetésekre lenne szükség. 

 

Veszélyes H1N1 gyógyszerekre figyelmeztet az EMEA  

2009. október 29. 

Figyelmeztetést adott ki az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, 

EMEA), amely szerint különböző bűnszövetkezetek próbálnak hamis vagy gyenge minőségű 

termékek értékesítésével hasznot húzni a H1N1 vírus terjedéséből. A közlemény szerint a 

hamisítványok jelentős része nem tartalmaz aktív hatóanyagot, vagy például porcukorral, 

patkányméreggel, esetleg más gyógyszerek összetevőivel van helyettesítve. 

 

Hamis H1N1 elleni vakcina a feketepiacon  

2009. szeptember 29. 

Hamis H1N1 elleni szérum jelent meg a hazai feketepiacon - véli a hivatalosan forgalmazott 

vakcinát gyártó cég képviselője. Németh Zsolt szerint áloltóanyagról lehet szó, az eredeti 

vakcinát nagy valószínűséggel illegálisan nem lehet kapni. 

 

Elszínezi a bőrt a hamis Valium 

2009. július 2. 

Hamis Valium felbukkanása okán adtak ki figyelmeztetést az angliai Preston városának 

hatóságai. A közlemény szerint a hamis pirulák fogyasztása kékes árnyalatúra színezi a bőrt 

és a vizeletet, aluszékonyságot okoz, valamint esetenként erőszakos, agresszív viselkedést 

idéz elő. 

 

Cementtel gyártottak hamis Viagrát  

2009. június 24. 

A lengyel hatóságok vád alá helyeztek egy helyi férfit, aki a gyanú szerint hamis Viagra 

tablettákat értékesített az interneten keresztül. A hamis, eredetileg merevedési problémák 

kezelésére használt készítmények tartalmaztak ugyan aktív hatóanyagot, de gyártásuk során 

cementet adtak hozzá adalékanyagként.  
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Forrás: VPOP 

Hamis gyógyszerek Magyarországon 
 

Míg Európában csak az elmúlt évek során több tucatnyi, 

legális forgalomba került orvosságról derült ki, hogy 

hamisítvány, addig hazánkban hasonló esetre nem volt 

példa. Ennek oka, hogy zárt gyógyszerellátási 

rendszerével Magyarország a kevésbé veszélyeztetett 

országok közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a hivatalos 

úton felírt, patikában vagy feljogosított benzinkútnál 

kiváltott orvosság gyakorlatilag teljesen biztonságos. 

 

Mindennek ellenére hazánkban sem ismeretlen a probléma. A magyar rendvédelmi szervek 

kb. 3 százalékra teszik a teljes magyar gyógyszerforgalomban a hamis készítmények 

arányát. Egyes életmódgyógyszerek (potencianövelők, növekedési hormonkészítmények, 

izomtömeg-növelő szteroidok, nyugtatók) esetében azonban a nem eredeti készítmények 

aránya ennél jóval magasabb lehet.
13

 Mivel azonban a kereskedelem teljes egészében az 

illegális csatornákon keresztül zajlik, a probléma nem kap a valós súlyának megfelelő 

figyelmet a hazai közéletben. 

 

Magyarországon a hamis gyógyszereket a gyógyszerellátási lánc szigorúságából eredően, 

kizárólag a nem engedélyezett csatornákon keresztül forgalmazzák, vagyis a 

kockázatvállaló fogyasztók például piacokon, az utcán, klubokban és edzőtermekben 

férhetnek hozzá ezekhez. A fentieken kívül hazánkban is jelentős terjesztési felületet 

jelenthet az internet. Bár az engedéllyel működő magyar online patikák termékei 

biztonságosak, a hazai internetezők is hozzáférhetnek olyan külföldi internetes forrásokhoz, 

amelyek többsége nem ellenőrzött, gyakran hamisított készítményeket forgalmaz. 

 

A gyógyszerhamisítás terjedését és a hamis gyógyszerek terjesztését a kínálati oldal mellett 

azonban alapjaiban határozza meg az irántuk mutatkozó kereslet is. Bár Magyarországon a 

legális értékesítési csatornák – beleértve a magyar online patikákat is – biztonságosak, hiába a 

szigorú szabályozás és az erőteljes hatósági, iparági fellépés, ha a magyar fogyasztók 

megveszik a veszélyes termékeket. 

 

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült „Hamisítás Magyarországon” 

című 2009-es felmérés
14

 szerint a magyar nagykorú fogyasztók 7 százaléka, vagyis több 

mint 500 ezer fő van fokozottan kitéve a hamis gyógyszerek fogyasztásával járó 

kockázatoknak. 

 

A reprezentatív kutatás eredményei szerint körülbelül 80 ezer ember van Magyarországon, 

aki gondolkodás nélkül, bármikor vásárolna illegális forrásból gyógyszert, ha a 

vásárlásból anyagi előnye származna. További közel 500 ezer fogyasztó pedig hajlik arra, 

hogy éljen az ilyen lehetőséggel, ha megfelelő mértékben előnyösnek találja az üzletet.  

 

A felmérés szerint a kockázatos gyógyszervásárlásra való hajlandóság erősen iskolai 

végzettség függő - minél alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége annál inkább hajlandó 

a potenciális veszélyt jelentő készítmények beszerzésre. 

                                                 
13 Új rendszer a gyógyszerhamisítás kiszűrésére – Interjú Székely Krisztinával, a HENT gyógyszerhamisítás 

elleni munkacsoportjának vezetőjével, www.mgyk.hu 
14 Hamisítás Magyarországon – HENT, 2009. április 

http://www.mgyk.hu/
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Forrás: hamisgyogyszer.hu 

Forrás: HENT 

Forrás: HENT 

Hazai erőfeszítések a gyógyszerhamisítás ellen 
 

A jelenség elleni küzdelem területén a Hamisítás Elleni Nemzeti 

Testület (HENT) vállalta magára a vezető szerepet. A jogi lépések 

mellett a másik fő irányt a szemléletformálás jelenti. A 2008-ban 

megalakult javaslattevő, véleményező, tanácsadói feladatokat 

ellátó Testület a szellemi tulajdonnal összefüggő feladat- és 

hatáskörrel rendelkező állami szerveket, valamint a szellemi 

tulajdon védelmével érintett társadalmi és gazdasági 

érdekképviseleti szervezetek képviselőit összefogva
15

 

kezdeményez tudatosságnövelő kampányokat annak érdekében, 

hogy az érintett lakosok figyelmét felhívja a veszélyekre. 

 

 

A HENT 2009 tavaszán a gyógyszeripar és -kereskedelem 

szereplőivel együttműködve indított korábban példa nélküli 

kommunikációs és reklámkampányt, amely a hamis orvosságok 

veszélyein felül a biztonságos beszerzési források bemutatására 

fókuszált („Magyarországon a legális beszerzési forrás garantálja a 

gyógyszer eredetiségét”). A gyógyszerek és gyógyhatású 

készítmények mellett érintette a jóval liberálisabban szabályozott 

táplálék-kiegészítők kérdését is, felhívva a figyelmet ezen szerek 

meggondolatlan szedésével járó veszélyekre, a készítmények 

gyakori hatástalanságára.  

 

  

 

 

A kampány részeként jött létre a www.hamisgyogyszer.hu portál is, amely egy helyen 

összesítve tartalmazza a legfrissebb vonatkozó híreket, továbbá a betegek és fogyasztók 

számára azokat a legfontosabb információkat, amelyekkel elkerülhetik a veszélyes pirulákat. 

 

                                                 
15 Hamisítás Elleni Nemzeti Testület honlapja (www.hamisitasellen.hu) 

http://www.hamisgyogyszer.hu/
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Forrás: HENT 

 
 

 

 

A HENT 2009 decemberében bemutatott „Hamis ígéretek, valódi veszélyek” című kiállítása 

szintén kiemelt figyelmet fordít a gyógyszerhamisítás problémakörére. A Magyar Szabadalmi 

Hivatal épületében elsőként felállított tárlat 2010 folyamán az ország több nagyvárosában is 

bemutatásra kerül, hogy a magyar lakosság minél szélesebb köre számára eljusson a hamisítás 

veszélyeire és a hamis tárgyak használatával, hamis készítmények fogyasztásával járó 

kockázatokra figyelmeztető üzenet. 

 

A HENT 2010 folyamán a tavaly megkezdett, célzottan a gyógyszerhamisításra 

koncentráló kampányát is folytatja. A Webbeteg.hu portálon keresztül elhelyezett bannerek 

és PR-cikkek a hamisgyogyszer.hu ismertségének növelését, a több televíziós csatornán 

levetített reklámspot pedig a figyelemfelhívást és a tájékozódási igény növelését célozza. A 

tájékoztató kommunikációt egy plakátkampány is segíti, a Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. segítségével több mint 2000 patikába kerültek ki áprilisban 

plakátok, amelyek a hamisgyógyszer-fogyasztás veszélyeire hívják fel a figyelmet. 

 

Emellett a HENT két nagy kutatást is folytat a hamis gyógyszerekhez kapcsolódó 

lakossági hozzáállásról. A testület egy nagy reprezentatív kutatás keretében a teljes népesség 

véleményét kívánja feltérképezni. A hagyományos kutatást egy speciális, a rendszeresen 

internetet használók körében végzett komplex, a kvantitatív és kvalitatív módszertant egyesítő 

felméréssel egészíti ki a HENT, hiszen egyre többen nem az utcán vagy piacon, hanem az 

interneten szerzik be a bizonytalan forrásból származó, egészségre veszélyes gyógyszereket. 

 


