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Gyermekmérgezések 
 

 

Annak felderítése, hogy mely esetek lehetnek véletlen mérgezések és melyek 

szándékosak, a nyomozó hatóságok feladata. A mérgezés tényét viszont kizárólag 

szakértői vizsgálat állapíthatja meg. 

 

Véletlen mérgezések 
 

Bár köztudott, hogy a veszélyes tárgyakat, anyagokat és vegyszereket a kisgyerekek 

elől el kell zárni, mégis a mai napig előfordulnak halálesetek amiatt, mert a gyermek 

rátalál a szülei, nagyszülei gyógyszeres üvegcséjére, és az abban lévő tablettákat 

cukorkaként szedi be. 

 

 
 

1955-1959 
Ebben az időszakban 11 esetben a Belloid tabletta egy vagy több hatóanyagát, 6 

esetben a Strychnotonin hatóanyagát (arzén és sztrichnin), 2 esetben a Wenkebach 

tabletta hatóanyagát [kinin és sztrichnin, a kininhez képest 1/50-ed arányban], 2 

esetben a Menotheosan egyik hatóanyagát (fenobarbitál), 2 esetben barbiturát-

származékot, valamint 1-1 esetben a Troparin tabletta hatóanyagait (papaverin, 

fenobarbitál), illetve talliumot és arzént mutattak ki az intézet szakértői 

gyermekmérgezési ügyekben. [1] 

Intézetünk 1958-ban adta ki az első erre vonatkozó figyelmeztetést, az akkor éppen 

legtöbb halálesetet okozó Belloid tablettákat kiemelve. Az intézet a figyelmeztetést az 

Egészségügyi Tudományos Tanácsnak felterjesztette, amelyet intézkedést sürgető 

intézeti állásfoglalás követett.  

Az intézet elsődleges kérése a gyógyszergyártók felé az volt, hogy az erős hatású 

gyógyszerkészítményeket ne cukros bevonattal lássák el. [2] 
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A gyermekeket fenyegető véletlen mérgezés kockázata nemcsak gyógyszerek, hanem 

egyéb, a háztartásokban előforduló szerek esetében is fennáll. 

 

1966 
Egy 3 éves kisfiú szemcsés káliumpermanganát fogyasztását követően halt meg. A 

ritkaságszámba menő eset miatt az elhunyt szerveit az intézet munkatársai 

tudományos célból is feldolgozták. [1] 

„Tíz év alatt 138 gyerek halt meg gyógyszermérgezésben; az áldozatok életkora két 

hónaptól 12 évig terjedt.” – osztotta meg a szomorú statisztikát dr. Antal József igazgató 

a Népszabadság újságírójával 1966-ban. Az igazgató közlése szerint a gyermekeket 

érintő gyógyszermérgezési esetek 58%-ban a gyárilag előállított gyógyszerek 

voltak a felelősek (drazsék, tabletták, oldatok, kúpok). A legtöbb halálesetet a Belloid 

okozta. [3] 

 

A tudatlanság, gondatlanság is könnyen tragikus eseménybe torkollhat. Ezeket 

illusztrálják az alábbi esetek. 

 

1954 
A „mákhaj és teája” vizsgálata során arra a hatósági kérdésre kellett válaszolnia az 

intézet szakértőinek, hogy "Mérgező anyagot milyen %-ban tartalmaz, és hogyan hatott 

a fejlődés megakadályozásában?" ez a főzet. Már dr. Felletár Emil idejében is készítettek 

mákteát kisgyerekeknek, csecsemőknek, hogy végigaludják az éjszakát. A mák 

ópiátokat tartalmaz (morfin, kodein, papaverin, tebain), nyugtató, altató hatású, de 

túladagolás esetén légzésbénulást, halált okoz. Ebben a konkrét ügyben a kérdésre 

adott szakértői válasz a következő volt: „A folyadék morfin tartalmú, tehát mákfejfőzet. 

A csecsemő és a kisgyermek érzékeny a mákfej-főzetre, a morfin mérgező hatású egész 

csekély mennyiségben is már, esetleg halált is előidézhet. Az érintett csecsemőnél 

alkalmas volt arra, hogy teljes legyengülését okozza." [1] 

 

1962 
7 hetes iker kislányokkal köménymag, fokhagyma és mákgubó-főzet keverékét 

itatták meg, minek következtében mind a ketten meghaltak. [1] 

 

1965 
Ez évhez köthető egy mákgubóval történt halálos mérgezés nem mindennapi 

története, miszerint amíg az édesanya gyümölcsöt szedett a fáról, gyermeke a fa alatt 

talált mákgubót elfogyasztotta, majd az emiatt elszenvedett mérgezésbe belehalt. [1] 
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A mákteafőzés nagyon veszélyes gyakorlatát a védőnői szolgálat segítségével a 

hatóságoknak az 1970-es évekre sikerült visszaszorítania. 

 

Emberölések, gyilkosságok 
 

A második világháborút követő évek statisztikáiból több szomorú, gyermekhalállal 

összefüggő példa sorolható: 1953-ban ólomtetraetillel kevert benzin; 1954-ben 

nikotin; 1954-ben rézgálic; egy másik esetben ugyanebben az évben naftalin; 1957-

ben nikotin; 1958-ban etil- és metil-alkohol okozta (faszesz) mérgezésben meghalt 

gyermekeket vizsgáltak intézetünkben.  

Ezen esetekben a nyomozóhatóság szándékos mérgezést feltételezett. Több ízben az 

anya volt a feltételezett elkövető, aki maga is megkísérelte az öngyilkosságot. 

Megjegyezzük, hogy az 1956-ot megelőző időszakban megnövekedett számban 

került sor olyan esetek vizsgálatára, amikor a fiatal várandós anya is életét vesztette az 

illegális magzatelhajtás következtében. [1] 

 

1988 
Ijesztő példa arra is akad, amikor kiskorúak a méregkeverők: három kiskorú Hypót és 

mosószert kevert nevelőszüleik kávéjába. A mérgezés nem volt halálos. [1] 

 

1995 
Egy szálloda dolgozói holtan találtak rá egy testvérpárra egy szállodai szobában, a 

kislány csak 7 éves volt. Amint az később kiderült, az édesanyjuk adott be nekik halálos 

adag Eunoctin (nitrazepám) tablettát, lefektette őket, majd kijelentkezett a 

szállodából. [1] 
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