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Tömeges mérgezési esetek 
 

 

Metanol (metil-alkohol, régies nevén: faszesz) 
okozta mérgezési ügyek 
 

A XX. század kezdetéig még tudományos körökben sem volt általánosan ismert 

tény a metanol mérgező volta. [1] A laikus, kémiai tudományokban nem jártas 

személyek számára az alkohol: alkohol, mindegy, hogy etil-alkohol (etanol), metil-

alkohol (metanol/faszesz) vagy esetleg izobutil-alkohol, a hangsúly az alkohol szón van. 

Rendszerint csak ezt látják, olvassák el a feliratból, és szag alapján sem könnyű 

különbséget tenni az egyes alkoholok között. Az alkoholfogyasztás jellemzően 

közösségi tevékenység, ezért az egyedi metanolmérgezés viszonylag ritka. A 

metanolmérgezések tehát jellemzően tömegesen fordulnak elő, és minél később kerül 

elő a mérgezés forrásául szolgáló ital, annál több lehet az áldozat. A 

metanolmérgezésre utaló előzmények gyors cselekvést követelnek a nyomozó 

hatóságoktól, az intézetünkbe érkező tárgyi bűnjelek vizsgálatát is a lehető 

leggyorsabban el kell végezni, ezzel segítve a mérgezési lánc megállítását. 

 

1909 
Dr. Felletár Emil, az intézet első igazgatója igazolta, hogy a nagybecseki gyógyszerész 

pálinkája, amitől 16 ember halt meg, metanolt tartalmazott. [2] Az intézet 

figyelmeztetése alapján a Belügyminisztérium 1911-ben betiltotta a faszesztartalmú 

italok, gyógyszerek és illatszerek készítését, forgalmazását. 

 

1936 
Egy állatpreparátor állati belsőségeket szállított a Richter Gedeon Gyógyszergyárnak 

(ezeket hormongyógyszerek előállításához használták abban az időben), amiért 

cserébe a gyógyszergyártól nagy mennyiségű metil-alkoholt kapott az állati 

belsőrészek konzerválására. A gyógyszergyár felhívta a figyelmét a metanol rendkívül 

mérgező voltára, kizárólag ipari felhasználhatóságára, ő azonban a metanolt átadta 

két ismerősének értékesítésre, akik ezt tiszta alkoholként eladták kisebb vendéglők 

tulajdonosainak. A preparátor állította, ő mindenkinek átadta a gyógyszergyár 

figyelmeztetését, míg a vevők azt vallották, hogy nem tudtak a vásárolt alkohol 

mérgező voltáról. A rendőrség már a nyomozás kezdetén, további mérgezésektől 

tartva, értesítette a kerületi tisztiorvosokat, majd végigjárták a kisvendéglőket, amelyek 
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vásárolhattak a metanolból, és igyekeztek begyűjteni a mérgező italokat. Végül sokakat 

letartóztattak. Az elhunytak szerveiből a metanolmérgezést intézetünk munkatársai 

igazolták. A szakvéleményt akkori igazgatónk, dr. Fridli Rezső személyesen adta elő a 

bíróságon. (Az egyik haláleset ismertetése: egy munkás budafoki lakásán rumos teát 

készített magának az ismerősétől kapott rummal. A teába kevert rum metanolt 

tartalmazott, az áldozat kórházban hunyt el.) Az ügynek sok súlyos sérültje és öt 

halálos áldozata volt. [3] 

 

1959 
A tettesek vasúti tartálykocsiból metanolt szivattyúztak, majd otthon likőrt 

készítettek belőle. Két ember meghalt. Az elhunytak szerveiből metanol és hangyasav 

(a metanolból az emberi szervezetben keletkező vegyület) került kimutatásra, ezzel a 

metanolmérgezés igazolást nyert. [4] 

 

1964 
Ismeretlen tettesek a Chinon Gyógyszergyárból metil-alkoholt loptak, amit 

aromákkal ízesítettek, majd fogyasztásra értékesítettek. Két ember meghalt, hárman 

kórházba kerültek. A helyszíneléskor lefoglalt tárgyi bűnjeleket vizsgálta az intézet. [4] 

 

1978 
Egy vasúti rendezőpályaudvaron a metil-alkoholos tartály szivárgott. A munkások 

felfogták a kifolyó folyadékot, egymás között megállapították, hogy az tiszta szesz, 

felhígították vízzel, ittak belőle, majd haza is vittek a családtagoknak, tömeges metil-

alkohol mérgezési hullámot indítva ezzel. A lefoglalt bűnjelek és gyomormosó 

folyadékok vizsgálatát végezte az intézet. [4] 

 

1979 
Két halott és egy kórházban ápolt mérgezett: a rendőrség által behozott tárgyi bűnjelek 

vizsgálatakor csak tömény, emberi fogyasztásra alkalmatlan etanolt talált a vizsgálat. 

Etanolmérgezés történt volna? Az elhunytak szervei ekkor még nem álltak vizsgálat 

alatt. A rendőrség a vizsgálati eredmények kiküldését követően újabb tárgyi bűnjeleket 

– alkoholt tartalmazó üvegekkel – foglalt le. Munkatársaink valamennyit megvizsgálták, 

végül pontosan megállapítást nyert, hogy mely személytől lefoglalt üvegek 

tartalmaztak metanolt. [4] 
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1996 
Ismét szeszes italok hamisítása történt. A tárgyi bűnjel egy Pepsi Cola flakon volt, ami 

7 dl folyadékot tartalmazott. A folyadék metanolnak bizonyult, ami nyomokban még 

gázolajat is tartalmazott. [4] 

 

Tömeges arzénmérgezési ügyek 
 

A Magyarországon felderített tömeges arzénmérgezési esetek közül a Tiszazugon 

történtek híre bejárta a világot. Nemcsak hazánkban történtek azonban ebben a 

korban sorozatos arzénmérgezési esetek, Angliában, Amerikában, Szerbiában is 

derítettek fel tömeges mérgezéseket a kortárs hatóságok. [5] Mindezek alapján 

valószínűleg a nálunk napvilágra került nagyszámú eset nem a hazai mérgezések 

kiugró voltát mutatja, hanem inkább a hatóságok és ezzel párhuzamosan a 

törvényszéki analitikai vizsgálatokat intézményi keretek között alkalmazó intézet 

világviszonylatban is kiemelkedő hatékonyságát jellemzi. 

 

1882, Melence 
Néhány csendőr kitüntetésben részesült a Melencén és környékén üzletszerűen űzött 

mérgezési esetek kiderítéséért. A Torontál megyében leleplezett cigányasszonynak 

állítólag 27 áldozata volt, és már évek óta légypapirosból főzött méreggel, jó pénzért 

segítette át a másvilágra a helyi asszonyok által megunt férjeket, nem kívánatos 

családtagokat. [5] 

 

1897, Hódmezővásárhely 
Szalay Jáger Mari vásárhelyi bába és társai ültek a vádlottak padján, akik a helyi 

temetkezési társulatoknál felvehető biztosítási pénzekért saját hozzátartozóikat 

mérgezték el. [5] 

 

1897, Temes vármegye, „zsebelyi asszonyok” 
Érintett községek: Széphely, Liget, Kenéz. Több, mint tizenöten voltak vádlottak 

házastárs, szülő vagy gyermek megmérgezése miatt, amit a szerecsika nevű 

kendőzőszerből (arckrémből) készült arzénnal vittek végbe. [5] 

 

1911, Dél-Alföld, Szeged környéke, Gerzsán Mária bábaasszony 
és a kisteleki méregkeverők 
A bábaasszony kezdetben a neki nem tetsző családtagjait mérgezte meg. A bába 

később a családjuk számára tehertételt jelentő emberek meggyilkolására mérget árult 
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a gyilkosságra elszánt rokonoknak. Az arzén előállítása mellett arra is vállalkozott, 

hogy maga adja be a mérget az áldozatnak. Elégtelen hatás esetén erősebb mérget 

adott. 1911 júniusában azonban egy olyan asszonynak tett ajánlatot, aki üzletkötés 

helyett a csendőrséghez fordult, majd segített lebuktatni a méregkeverőt. 1911. július 

24-én letartóztatták a bábát. A kisteleki temetőben több elhunytat is exhumáltak, 

három esetben sikerült Dr. Felletár Emilnek igazolnia az arzénmérgezést. Az egyik 

mérgezés miatt elhunyt áldozat a bába férje volt. Három személy haláláért ítélték 

életfogytiglani börtönre, azonban sejthető, hogy közreműködésével ennél jóval több 

gyilkosságot követtek el a környékbeliek, nemcsak Kisteleken. [6] 

 

A dr. Felletár Emil által intézetünkben továbbfejlesztett Marsh-próba kimutatási 

határa az arzénmérgezési ügyekben 0,01 mg volt. Gautier és Bertand francia kutatók 

megállapították, hogy az arzén természetes módon is előfordul az emberi testben. Az 

ennek mérésére alkalmazott, általuk tovább érzékenyített analitikai módszer 

kimutatási határa 0,002 mg arzén volt.  

Ez a különbség az érzékenységben az analitikai módszerek között dr. Felletár Emil 

szavait idézve: „kezesség is arra, hogy ártatlanul vádolt embertársunkat nem juttatja a 

vesztőhelyre“. [7] 

 

1913-1915-ös arzénmérgezési esetek  
Az aradi királyi törvényszék területén 3, a szegedin 2, a nagyváradin 4, a 

fehértemplomin 5, az erzsébetvárosin 1, a zilahin 1, a székelyudvarhelyin 2 és a 

szombathelyin 2 arzénmérgezés fordult elő.  

Az intézetben 14 exhumált és 7 frissen elhunyt szerveit vizsgálták. 12 esetben 

„légykővel” (szürke arzénnal), 4 esetben „fehér arsenicummal” (arzéntrioxiddal 

[8]) történt a mérgezés. 6 esetben a használt arzénvegyület nem volt kinyomozható. 

„Sárga arsenicum” („a mesterségesen előállított auripigmentet ismerjük, mely kevés 

arzéntrisulfid mellett 92—97% arzéntrioxydot tartalmaz és ezért szintén erős méreg”[8]) 

és „schweinfurti zöld” (arzén tartalmú festék, de permetezésre is használták [8]) az 

utolsó 3 esztendőben nem szerepelt.  

3 esetben véletlen mérgezés történt, 19 esetben a mérgezés szándékos volt; ebből 

16 esetben nő volt a tettes. Ezek egyedül, vagy szeretőjükkel együtt férjüket és más 

családtagjaikat mérgezték meg. Csupán 3 esetben volt férfi az elkövető.  

 

Megállapították, hogy az arzén, a mérgezést kísérő folytonos hányás és hasmenés miatt 

már 1,5-2 nap alatt is legnagyobbrészt kiürülhet a szervezetből, ezért bizonyos 

körülmények között az aránylag gyorsan beállt halál után is csak olyan kevés 
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arzénnyom lehet a szervekben, amennyi a krónikus mérgezések 1-2 heti elhúzódása 

után található. [9] 

„Exhumált hullák vizsgálásánál tehát nagy körültekintéssel és óvatossággal kell 

eljárnunk és az arzén mérgezési halál fennforgása a vegyi vizsgálat eredményének 

figyelembevételével, főleg a betegség tüneteiből állapítható meg. Egyedül a vegyi 

vizsgálatból, az évek múltán rendszerint már alig kinyomozható kórtünetek ismerete 

nélkül, csak akkor következtethetünk mérgezésre, ha jelentékenyebb, azaz mérhető 

arzénmennyiséget találunk.” Dr. Jáhn József, igazgató, 1919. [10] 

 

1929, Tiszazug, a nagyrévi angyalcsinálók 
Az ügy egyedi esetként indult. Nagyréven egy nő, Bukovinszki Jánosné, 1925-ben 

arzénnel megmérgezte az anyját. Az arzénmérgezés tényét az intézet igazolta. Mivel az 

apja sem régen halt meg, ezért a hatóságok elrendelték az apa exhumálását, a vizsgálati 

eredményeink azonban negatívak lettek. A hatóságok a további nyomozást ezért 

megszüntették, habár a nő terhelő vallomást tett testvérére, akitől a mérget kapta. 

Ezt követően azonban több névtelen bejelentés is érkezett, amelyek arra utaltak, hogy 

talán mégsem egyedi mérgezésről lehet szó. A csendőrség igyekezett mindet 

kivizsgálni. Sok elakadt nyomozás után végül sikerült azonosítaniuk egy olyan névtelen 

feljelentőt, aki hajlandó volt terhelő vallomást is tenni, 

majd az elkövetők is bevallották tettüket, és további 

érintettekre nézve tettek vallomást. Ez indította el a 

lavinát. A nagyrévi bábaasszony – a méregkeverő – a 

letartóztatása elől öngyilkosságba menekült. 

Nagyréven és Tiszakürtön is több hullámban történtek 

letartóztatások, azonban a hatósági kapacitáshiányok 

miatt, akik nem törtek meg, és nem tettek vallomást, 

szabadon távozhattak. (Nem volt elég embere a 

csendőrségnek minden lehetőséget körbejárni, illetve 

egy idő után már fizikailag sem tudták hová elzárni a 

gyanúsítottakat.) A kihallgatások mellett 

megkezdődtek a sírfeltárások is, a nyomozás pedig 

egyre több környékbeli falut érintett, így Cibakházát is.  

A 1929. október 23-án kelt csendőri jelentés összesen 54 exhumálásról számolt be, 

és a folyamatban lévő vegyvizsgálatok, melyeket intézetünk végzett dr. Fridli Rezső 

igazgató vezetésével, már 29 esetben igazolták az arzénmérgezés tényét.  

A vegyvizsgálatok eredménye döntő jelentőséggel bírt arra nézve, lesz-e vádemelés. A 

helyi településeken szokásban volt a halott mellé temetni orvosi üvegcséit és piruláit, 

ezek tartalmát szintén elemezték. Az exhumált holttestek vizsgálata mellett a ruházat, 
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a koporsó, a temetés során használt művirágok és a talaj arzéntartalmát is meg kellett 

határozni, hogy kizárható legyen a temetés utáni átszennyezés. Az arzén kimutatására 

még mindig a továbbfejlesztett Marsh tesztet használták az Intézetben. A gyorsabb 

munka érdekében ismert mennyiségű arzén felhasználásával kalibráló arzéntükör 

mintákat, Marsh-csöveket készítettek 0,01-1 mg tartományban, így az ismeretlen 

minta arzéntartalmát gyorsabban lehetett meghatározni.  

 

 

 

arzéntükör eredmények a tiszazugi tömeges 

arzénmérgezéseknél 

 

Összesen 28 esetben született ítélet. A kihallgatott gyanúsítottak töredéke került 

bíróság elé. Vádemelésre a legtöbbször azért nem került sor, mert sem a boncolás, sem 

a vegyvizsgálat nem erősítette meg a mérgezés tényét, illetve a gyanúsított nem tett 

beismerő vallomást. Négy gyanúsított lett öngyilkos, egy gyanúsított megőrült. 6 

asszony esetében kötél általi halál volt az ítélet több rendbeli gyilkosság és felbujtás 

miatt. Életfogytiglanra 8 főt ítéltek, 2 főt 15 év fegyházra, 1 főt 10 év fegyházra, 2 főt 8 

év fegyházra, további 1 főt 5 év fegyházra. 6 esetben született felmentő ítélet, 2 esetben 

az ügyész ejtette a vádat még a tárgyaláson. Az Ítélőtábla és a Kúria az elsőfokú ítéletek 

többségét megváltoztatta: 3 esetben hagyták helyben a halálbüntetést, a kivégzések 

1931-ben megtörténtek, 2 esetben a halálbüntetést életfogytiglanra módosították, 1 

esetben a halálbüntetés helyett minden vádpont alól felmentést adtak, hasonlóan az 

egyik, elsőfokon életfogytiglanra ítélt vádlotthoz. (Mindkét esetben logikai hibát 

találtak az első fokon eljáró bíróságnál: a mérgezés tényéből nem következik 
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egyértelműen, hogy a gyanúsított követte el a gyilkosságot, illetve a vád tanúi 

elfogultak voltak, és maguknak a tanúknak is érdekében álhatott az áldozat 

meggyilkolása, továbbá a két gyanúsított soha nem tett magára nézve terhelő, 

beismerő vallomást.) A fellebbviteli ítéletekre jellemző, hogy enyhébb büntetést 

szabtak ki a gyanúsítottakra, és csak egy esetben súlyosbították a büntetést. [5] 

 

1943, a karcagi arzénes kenyér 
Hajdú Lajos pékmester és felesége pékműhelyében arzén került a kenyérbe. Az 

exhumált elhunytak szerveit az intézet vizsgálta. Az exhumálásoknál az igazgató, dr. 

Fridli Rezső személyesen is jelen volt. [11] 

 

1939-ben dr. Fridli Rezső igazgató egy 4 részes cikksorozatot szentelt az arzénnak, 

amit a Gyógyszerészi Szemlében közöltek. Az első részben részletesen ismertette az 

arzén allotróp módosulatait, illetve az arzénvegyületeket, valamint felfedezésük 

történelmét, és az ezt kísérő történelmi mérgezési bűneseteket. A cikksorozat második 

részében az arzénkimutatási módszerek fejlődését mutatta be, míg a harmadik és 

negyedik részben részletesen beszámolt az aktuálisan az ő idejében használható 

különböző analitikai módszerekről. [12] 

 

Oxálsavmérgezési esetek 
 

1933 

„Másfél évvel korábban egy ismert futballistánk felesége oxálsavmérgezésnek esett 

áldozatul, annak következtében, hogy egyik szomszédja karlsbadi só helyett tévedésből 

heresót (oxálsav) adott neki. E tragikus esettel a sajtó napokon át foglalkozott, s az 

oxálsavnak és sóinak toxikológiáját ismertetve, rámutatott arra, hogy a heresó szabad 

forgalom tárgyát képezi, festék és fűszerkereskedésekben is beszerezhető. A lapok 

közléseiből a közönség széles rétegei értesültek arról, hogy a fehérneműből a 

rozsdafoltok eltávolítására a heresó („Kleesalz“) a legalkalmasabb szer. A toxikológiai 

ismertetésből pedig az öngyilkosjelöltek értesültek a könnyen beszerezhető oxálsavnak 

és sóinak súlyosan mérgező hatásáról. Ennek következtében, a mentőegyesület 

kimutatása szerint, az esetet követő hét hónap alatt Budapesten 43 heresó okozta 

mérgezés fordult elő. Ilyen mérgezések az előző ötven esztendőben, a mentők 

statisztikája szerint, csak elvétve fordultak elő. Dr. Fridli Rezső, az Országos Bírósági 

Vegyészeti Intézet vezetője, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésén a múlt 

évi mérgezési esetekről tartott előadásában külön foglalkozott az oxálsavmérgezésekkel, 

és azok megakadályozására erélyes hatósági intézkedéseket sürgetett.” [13]  
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Még ebben az évben a belügyminiszter elrendelte, hogy „a legközelebb kibocsátandó 

úgynevezett bővített gyógyszerárszabásban az oxálsav és sói két kereszttel jelöltessenek 

meg”. [14] 

 

 
 

az intézeti figyelmeztetés nyomán kiadott belügyminiszteri leirat 

 

Nikotinmérgezések 
 

1961, Holhos Jánosné – a nikotinos sorozatgyilkos 
Az 1957-es évtől kezdődően hirtelen megnőtt a nikotinmérgezési esetek száma, több 

helyen, többen is rosszul lettek, illetve meghaltak nikotinmérgezés miatt. Ezek általában 

véletlen mérgezések voltak, forrásai a nem eredeti csomagolásban, gyakran felirat, 

vagy bármilyen egyéb tájékoztató jelzés nélkül tárolt nikotintartalmú permetlevek. A 

hatóságok ilyen esetekben – a további mérgezéseket megelőzendő –, elszántan 

keresték a mérgezés forrásául szolgáló italt, üveget. Az intézetet ellepték a különböző 

tárgyi bűnjelek. [4] 

Ezekben az években „tevékenykedett” Holhos Jánosné, a nikotinos sorozatgyilkos is. 

Áldozatai közül először F. J.-né elhunyt szerveit vizsgálták a szakértők 1957-ben, a 

nikotinmérgezés tényét a vizsgálatok igazolták. A nyomozó hatóságok azonban ekkor 

még öngyilkosságra gyanakodtak. [4] 

1959-ben érkeztek intézetünkbe egy másik asszony, J. F.-né elhunyt szervei. A 

vizsgálatok ebben az esetben is igazolták a nikotinmérgezés tényét. Mire a 

szakvélemény elkészült, a nyomozó hatóságok már biztosak voltak abban, hogy 

szándékos mérgezés történt, gyilkosság áll a háttérben. Elrendelték a többi áldozat 

exhumálását. A nikotin azonban nem olyan stabil, mint az arzén, hiszen nem 

szervetlen anyag, így kimutathatóságának esélyei az idő múltával a bomlás miatt 

csökkennek. Az exhumált elhunytak szerveiből 1960-ban már nem tudták kimutatni a 

nikotint [4], a nyomozóhatóságok által ekkorra beszerzett egyéb bizonyítékok azonban 
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megerősítették a vádat R. I. és T. I. esetében. 1961-ben Holhos Jánosnét halálra ítélték, 

és az ítéletet végrehajtották. 

„Azt szokták mondani, hogy egy bűncselekmény tettesének megállapításánál először a 

’Kinek állt érdekében?’ kérdést kell feltenni. Holhosné azonban szinte teljesen ok nélkül 

követte el gyilkosságait. Ezért is tartott a nyomozás olyan sokáig, ezért is sikerült többször 

is megtévesztenie a hatóságokat, amíg végre felelnie kellett szörnyű tetteiért.” Ezzel zárta 

sorait Pintér István újságíró az esetről készült összefoglaló cikkében 1968-ban. [15] 

Holhosné kivégzését követően míg a nikotin, mint növényvédőszer használata 

fokozatosan csökkent, 1967-ben már a második leggyakrabban használt méreggé 

vált az öngyilkosok körében Magyarországon (24 eset). [16] 

A nikotin hozzáférhetősége azonban a nikotintartalmú növényvédőszerek betiltását 

követően csökkent. 

 

Tömeges növényvédőszer-mérgezések 
 

A háztartásokban használt, de nem megfelelő módon tárolt, kezelt, illetve használt 

növényvédőszerek az intézetünk fennállásának teljes időtartama alatt okoztak nemcsak 

egyedi, hanem csoportos növényvédőszer-mérgezéseket is. A mérgezés forrásai 

jellemzően a permetezett gyümölcsök, a nem megfelelő módon tárolt, kiborult por, 

illetve a növényvédőszerek kezelésre vonatkozó alapvető biztonsági szabályok be nem 

tartása voltak.  

 

1983 
1983-ban Baranya megyében tömeges Gramoxon-mérgezés történt (gyomirtószer, 

hatóanyaga: paraquat), amely véletlen mérgezés volt. A kórházi kezelés alatt álló 

áldozatok vérmintáiból a hatóanyagot nem sikerült kimutatni, a vizeletminták azonban 

kivétel nélkül pozitívnak bizonyultak. [4] 

A tömeges mérgezést okozó esetről a sajtó részletesen beszámolt, 1984-ben a helyi 

sajtóban (Dunántúli Napló) cikksorozat jelent meg és kerekasztal-megbeszélést is 

tartottak az eset kapcsán. Ezt követően 1984-től elkezdett emelkedni a 

Gramoxonnal elkövetett öngyilkosságok száma országosan is, de Baranya megye 

még ebből is kiemelkedett. [4, 17] 

A paraquat hatóanyagtartalmú növényvédőszereket betiltották. 
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Gyógyszermérgezések 
 

Már a két világháború közötti időszakban is használtak öngyilkossághoz 

gyógyszereket, illetve alkohol és gyógyszer kombinációját, köszönhetően ezek könnyű 

hozzáférhetőségének. [18] 

 

1950-es évek 
Az 1950-es években még forgalomban voltak az arzén (pl.: Neo-salvasan, Solutio 

arsenicalis) és sztrichnin (pl. Strychinum nitricium; Strychnotonin) hatóanyagú 

gyógyszerek. A butobarbitál hatóanyagú Belloid drazsé is sok háztartásban jelen volt. 

Ennek megfelelően az öngyilkosságokhoz is ezeket az adott korban elérhető 

gyógyszereket választották. 

 

1960-as évek 
Az 1960-as években a speciális betegségekre kapott gyógyszerek képezték az egyik 

öngyilkosságra is használt gyógyszercsoportot, például: 

❖ digoxin  

❖ digitoxin (Carditoxin); 

❖ izonikotinsavhidrazid (Isonicid) 

❖ reserpin (Rausedil) 

A másik, nagyobb csoportot az altató-, nyugtatószerek, antidepresszánsok adták:  

❖ fenil-etil-glutarsavimid=glutethimid (Noxyron) 

❖ fenobarbitál (Sevenal); 

❖ amobarbitál (Dorlotyn); 

❖ amobarbitál, glutethimid, prometazin (Tardyl) 

❖ trimetozin (Trioxazin); 

❖ metofenazát (Frenolon) 

❖ klórpromazin (Hybernal) 

❖ meprobamat (Andaxin) 

 

1970-es évek 
Az 1970-es években a korábbi gyógyszertípusok mellett elterjedtebbekké váltak az 

újabb fejlesztésű nyugtató- és altatószerek, antidepresszánsok. Megjelentek az első 

benzodiazepin-származékok is a mérgezési statisztikákban. A gyakrabban előforduló 

vegyületek, a teljesség igénye nélkül: 

❖ nitrazepám (Eunoctin) 

❖ diazepám (Seduxen) 
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❖ fenitoin (Diphedan), 

❖ karbamazepin (Stazepin) 

❖ amitriptilin (Teperin) 

❖ prometazin (Pipolphen); 

❖ trimipramin (Sapilent) 

 

1980-as évek 
A 1980-as években évek elején folytatódott a korábbi tendencia, azonban az évtized 

közepén történt egy szomorú eset, ami egy gyógyszert kiemelt a többi közül. 

 

1985, lidokain 
Molnár Csilla, az első magyar szépségkirálynő lidokainnal követett el öngyilkosságot. 

Az esetnek nagy sajtóvisszhangja volt. Nemcsak hónapokig cikkeztek róla az újságok, 

hanem könyv is jelent meg róla, illetve egy könnyűzenei sláger születése is köztudottan 

az esethez köthető („Álmodj királylány”). 1985-től kezdve a lidokain első helyre került 

az öngyilkosságokhoz használt gyógyszerek között (a legnagyobb esetszám 1989-

ben volt, 28 általunk archivált esettel). [4, 17] 

A Lidokain drazsé forgalomból való kivonásával az esetszámok csökkentek. 

 

A mérgezéses halálesetek körülbelül 70%-a öngyilkosság dr. Faragó Endre (igazgató: 

1972-1994 között) éves átlagra vonatkozó becslése szerint. 

 

Csávázott vetőmagok értékesítése - 
emberi fogyasztásra, majd takarmányként 
 

1) A szocialista rendszerben a kisajátítások és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 

(röviden TSZ vagy MGTSZ) megalapítása után jellemzővé vált az az 

attitűd, hogy ha az új rendben minden közös, akkor a munkahely 

hozzáférhető erőforrásai is közösek, azaz a saját háztartások javára 

is felhasználhatók. A dolgozók rendszeresen hazavitték a 

nagyüzemi mezőgazdaságban alkalmazott erősen mérgező 

vegyszereket, növényvédőszereket, csávázott vetőmagokat, ám 

ezek megfelelő tárolásáról, használatáról, munkavédelmi 

előírásainak betartásáról odahaza már nem gondoskodtak. 

Súlyosabb esetben a munkahelyről megszerzett csávázott 

vetőmagokat a piacokon értékesítették tovább, néha még a 

boltoknak, áruházaknak is jutott belőlük. Valahogy így fordulhatott elő, hogy a 
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rendkívül mérgező növényvédőszerekkel (csávázó szerekkel) kezelt vetőmagok közül 

egy-egy adag mák az ország különböző pontjain bekerült a boltok polcaira az étkezési 

mákok közé, illetve különböző települések piacain is történtek hatósági lefoglalások. 

[19] Csávázott vetőmagok fogyasztása az ország több pontján okozott 

növényvédőszer-mérgezést. Intézetünkben tárgyi bűnjelként többször vizsgáltunk 

olyan mákmintákat, amelyekről kiderült, hogy valójában csávázott vetőmag lett 

étkezési mákként értékesítésre kínálva. [4] 

 

1979 
Mákmintákat vizsgált az intézet, mivel egy kiskereskedő mákjától többen rosszul lettek 

és kórházba kerültek. Az 1. számú mákminta étkezési máknak bizonyult, azonban a 3 

másik mákminta karbofuránt (Furadan) tartalmazott. Tömeges karbofurán-mérgezés 

történt, de a karbofurán-szennyezés eredetét nem sikerült tisztázni. [4] 

 

1982 
Egy őstermelő ellen történt vádemelés ártalmas közfogyasztású cikkel való visszaélés 

miatt. Az elkövető csávázott mákvetőmagot értékesített, minek következtében 6 

személy betegedett meg. Több különböző hatósági laboratórium is vizsgálta a 

mákmintákat, a toxikológiai intézet 4 mintát kapott, különböző sértettek származási 

helyeiről. A 3 búzadarával kevert mákmintákban karbofuránt mutattak ki. A 

karbofurán-tartalmú növényvédőszerek használata ekkor már csak nagyüzemileg volt 

engedélyezett. [4] 

 

2) Amikor a lakosság kezdte megérteni, hogy mi a különbség az étkezési és a vetőmag 

között, illetve mi is az a csávázás, a kereskedők a mérgező vetőmagokból meglévő 

készleteiket takarmányként kezdték értékesíteni. Intézetünkbe tárgyi bűnjelként 

több takarmány is érkezett vizsgálatra, amelyekből növényvédőszer-hatóanyagokat 

tudtunk kimutatni. [4] A következőkben tehát néhány olyan esetet ismertetünk, amikor 

állatok takarmányozására szánt tápokba került csávázott vetőmag, tömeges 

állatelhullásokat okozva azon telephelyeken, ahol ezeket felhasználták. 

 

1985 
Egy esetben az Állategészségügyi Intézettől kaptunk mintákat. Tápminta és 

gyomortartalom vizsgálata volt a feladat. A sertéstápból és a sertés gyomrából is 

karbofuránt azonosítottunk, igazolva ezzel a növényvédőszer-mérgezést. Ezek alapján 

valószínűsíthető volt a tápban a csávázott vetőmagok jelenléte. Valamennyi sertés az 

etetés után egy órával elhullott, ezen kívül kutya, macska, baromfi pusztult el. A 

feljelentő szerint a tápot idegenek számára is hozzáférhető helyen tárolták. [4] 
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1988 
Ez évben egy gyanús pulykatáp vizsgálata volt a feladat, növényvédőszerekre. A 

szakértőink dimetoátot mutattak ki belőle (tiofoszforsavészer típusú, kolinészteráz 

bénító hatású növényvédőszer-hatóanyag, lehetséges szerek: Bi 58 EC; Rogor L 40; 

Sinoratox 40 EC; stb); javasolták a táp megsemmisítését is a szakvéleményben. [4] 

 

2001 
A mérgezésben elhullott állatok tetemeit meg kell semmisíteni, hiszen az esetlegesen 

belőlük készült élelmiszer, vagy állati táp, takarmány is mérgező lehet. Ennek ellenére 

ilyen típusú mérgezési esetek is történtek. 2001-ben tárgyi bűnjelként érkezett 

intézetünkbe egy disznósajt-minta, amiből jelentős mennyiségű karbofuránt 

azonosítottak a szakértők. [4] 

 

Tömeges ólommérgezések, ólmozott paprika 
 

Az ólmozott pirospaprika az 1990-es években nagy visszhangot váltott ki. A 

fűszerpaprika legkülönbözőbb élelmiszerekben kerül felhasználásra, így az eltérő 

helyeken és időpontokban megjelenő ólommérgezések forrását minden egyes esetben 

be kellett azonosítania a hatóságoknak. [20] 

Az intézetet ebben az időben a társhatóságok által vizsgált, ólommérgezést 

elszenvedő, kórházi kezelés alatt álló egy-egy személy esetében elvi szakvélemény 

adására kérték fel kártérítési perekben. Ezen felül a mérgező forrás megtalálásához 

különféle élelmiszer-mintákat is vizsgáltunk tárgyi bűnjelekként, például hentesárut (pl. 

disznósajt, igen magas ólomkoncentrációval). [4; 21; 22] 

Az ólmozott paprika sajnos sok helyre eljutott, a kereskedelmi forgalomba is bekerült, 

mivel a hamisítók újracsomagolták, legális paprikának feltüntetve azt. [23] 

 

1994 
„Tíz-tizenöt mázsa ólmozott paprikát találtak a Bács-Kiskun megyei Hajós község 

külterületén lévő halastavak tápcsatornájában. A mérgezett őrleményt tartalmazó 

műanyag zsákokat felhasogatva dobálták a vízbe valószínűleg azzal a szándékkal, hogy 

a rakomány tartalma feloldódjon, elszivárogjon. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 

a közelben lévő paprikaföldjére igyekvő kistermelő felfedezte és azonnal jelezte a hajósi 

polgármesteri hivatalnak – mondta el Ivaskó György, az Alsó-Duna-völgyi 

Környezetvédelmi Felügyelőség tanácsosa az MTI tudósítójának. 

A felügyelőség helyszínre siető munkatársai négyféle mintát vettek – mivel az 

őrlemények különböző színűek voltak – s a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták, hogy 
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a hamisított paprika ólomtartalma 6900-szorosan meghaladja az engedélyezett 

egészségügyi határértéket. A csatornához csatlakozó három halastóból vett vízminták 

viszont nem tartalmaztak mérési határ fölötti értékben szennyezettséget, ami azzal 

magyarázható, hogy a zsákok tartalma vízben nehezen oldódik, s a paprikát még 

idejében sikerült kiszedni a vízből. A kárelhárítási munkákat az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság végzi a környezetvédelmi felügyelőség pedig fémhordókba gyűjti és tárolja 

az őrleményt megsemmisítéséig. Az ügyben a Kalocsai Rendőrkapitányság nyomozást 

indított.” [24] 

A bűnszervezet tagjait a hatóságoknak nem sikerült törvény elé állítania. 
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