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Növényvédőszer mérgezések 
 

 

„Amikor a mérgezések egyre növekvő számának egyik leggyakoribb oka: a gondatlanság, 

felelőtlenség (...) hanyagság, feledékenység és a következmény: felnőttek, gyermekek 

értelmetlen halála.” [1] 

 

A két világháború között 
A két világháború közötti időszakban a növényvédelemben jellemzően az arzén-, réz- 

és nikotintartalmú permetszereket használták. Az köztudomású volt, hogy ezek a 

szerek az emberre nézve is mérgező hatásúak.  

Használatukkor előfordultak ugyan véletlen mérgezési esetek, de ezek egyedinek 

voltak mondhatóak, nem öltöttek tömeges méreteket.  

A szándékos mérgezési eseteknél, öngyilkosságoknál is előfordult, hogy ezekhez a 

szerekhez folyamodtak, ám permetszerekkel tipikusan férfiak dolgoztak, míg 

gyilkossághoz, öngyilkossághoz a korabeli tudományos vélekedés, és a statisztikák 

alapján is jobbára nők használtak mérgeket. 

 

1940 
„Igen sok áldozatot szedett a nikotin. Két öngyilkosságon és egy véletlen baleseten kívül 

megemlített az előadó egy esetet, melyet nikotinnal permetezett mosatlanul fogyasztott 

barack okozott. Figyelembe ajánlotta, hogy a gyümölcsöt mindig jól meg kell mosni 

nagyobb veszedelem elkerülése céljából.” Foglalta össze Simon Gyula a dr. Fridli Rezső 

előadásán hallottakat a Gyógyszerészi Közlönyben. [2] 

 

1940 
Egy szakmai cikk, amely dr. Szép Ödönnek, az intézet későbbi igazgatójának a 

társszerzőségével íródott, az alábbi fő tudományos kérdést taglalta: vajon a 

permetezett szőlő és gyümölcs minden aggodalom nélkül fogyasztható-e?  

A számba vett permetezőszerek: 

❖ Réz tartalmú permetszerek: bordói lé (rézgálic oldat és mésztej), ehhez 

hasonlóak a burgundi lé, bordofix, rézklorid; 

❖ Mészkénlé (kén és mész összefőzése) és gyümölcsfakarbolineum (erősebb a 

mészkénlénél, de téli permetezésre használják, nem érintkezik gyümölccsel); 

❖ Nikotin (nyers nikotin, gazdanikotin), ami viszonylag gyorsan elpárolog a 

gyümölcs felületéről, így nem a gyümölcs mérgező, hanem a permetlé veszélyes 
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a gazdára a permetezés során, hiszen a bőrön át is felszívódik, illetve belélegezni 

sem egészséges; 

❖ Arzén tartalmú permetszerek (Aresin, Arzola, Darsin, Hercinia, Meritol) kalcium-

arzenátot tartalmaznak, bordói léhez vagy mészkénléhez keverve használják. 

A fenti kérdésre azt a választ adták, hogy nem a gyümölcsök fogyasztása okozza a 

halálos mérgezési eseteket, hanem a permetszerek gondatlan tárolása, elkészítése, 

felhasználása, illetve a szándékos mérgezések, öngyilkosságok. [3] 

 

1950-es évek 
A réz- és arzéntartalmú növényvédőszerek okozta mérgezések mellett ekkor a DDT 

(diklór-difenil-triklóretán) hatóanyagú készítmények (Hungária Matador, Nikerol, 

Holló, Burgol, Duolit, Permit), a parathion hatóanyagú szerek (Wofatox, E605 F3, 

Ekatox) és nikotin hatóanyagú készítmények okozta mérgezések voltak a döntőek 

(1953; 1954; 1957; 1958). 

Egy példa 1958-ból: Egy 3 éves kisfiú és egy 5 éves kislány egy üres telken, ahol 

játszottak, találtak egy "paprikás" kenyeret, amit meg is kóstoltak. Nagyon rosszul 

lettek tőle, a szülők kórházba vitték a kicsiket, majd a rendőrség is kivonult. A helyszínen 

eljáró rendőr, miután kezébe vette a „paprikás” kenyeret, „cigarettára gyújtott, majd azt 

tapasztalta, hogy a szája nyálkahártyái felhólyagosodtak”. A kenyér vizsgálata során az 

intézetben nikotint mutattak ki. A gyerekek hányadékában a nikotin minimális 

mennyiségben volt jelen, ám életben maradásuk csak a különös szerencsének volt 

köszönhető. A rendőr szájnyálkahártya-sérülése szintén a nikotin miatt történhetett. [4] 

Több megkeresése is volt az intézetnek ez idő tájt, amely arra irányult, hogy adjon 

szakvéleményt méhpusztulás ügyében, ahol a méhek pusztulását vegyszeres 

növényvédelem (pl. arzénes permetezés) előzte meg (1958; 1960). Egy 1958-as 

ügyben igazolást nyert, hogy két nap átfedés volt a virágzás és a permetezés között. A 

méhek is igazoltan arzénmérgezéstől pusztultak el. (Habár meg kell jegyezni, hogy 

virágzási időszakban tilos permetezni vagy porozni.) [4] 

 

1957 
Az 1957-es évtől kezdődően hirtelen megnőtt a nikotinos mérgezési esetek száma. 

Különböző helyeken, többen is rosszul lettek, illetve meghaltak nikotinmérgezés miatt. 

A nikotin egy erősen mérgező vegyület (legkisebb, becsült halálos dózisa felnőttek 

esetében 30-60 mg), amely bőrön át is felszívódik. Általában véletlen mérgezésekről 

beszélhetünk. Az ok legtöbbször egyértelmű: a legfőbb kockázatot az jelentette, hogy 

a permetleveket nem az eredeti csomagolásban, hanem a legkülönfélébb, rosszul 

azonosítható edényekben tárolták, és/vagy nem kellő óvatossággal kezelték. [4] 
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Nem mindennapi mérgezés történt 1957-ben, amikor az intézetet egy kötött 

kisnadrág vizsgálatára kérték fel. A vizsgálatok során a nadrág szövetéből is nikotint 

mutattak ki, így igazolást nyert, hogy ez a méreg ölte meg tulajdonosát. [4] Ebben az 

időszakban (1957-1959) „tevékenykedett” Holhos Jánosné, a nikotinos 

sorozatgyilkos is. 

 

1960-as évek 
1958-tól egyre többször jelenik meg a Neopol (hatóanyaga a bárium-poliszulfid) és az 

Arvalin (hatóanyaga a cink-foszfid) a korábbi réz, arzén, nikotin és parathion által 

okozott növényvédőszer-mérgezések mellett. [4]  

Egy ilyen esetben egy hölgy lakása előtti füves területről szedték össze a következő 

tárgyi bűnjeleket: csokoládé szelet és Zizi cukorka. Szerencsére senki nem evett belőlük, 

bár azon a helyen gyakran kisgyerekek is játszottak. A Zizi cukorból foszfor-hidrogén 

(foszfin) és cink ionok voltak kimutathatóak, azaz cinkfoszfidot tartalmazott; bár 

ránézésre így is kellemes színű és illatú volt. A csokoládéból szintén foszfor-hidrogént 

sikerült kimutatni. A Zizi cukor és csokoládédarabok közé cinkfoszfiddal elegyített 

kukoricadara (Arvalin pocokirtó szer) volt keverve (1963). [4] 

 

1962 
1962-től a nikotinmérgezések száma tovább emelkedett, ám ekkor már a véletlen 

mérgezési esetek mellett az öngyilkossági esetekben is egyre többször használt szer 

volt a nikotin (1960; 1962; 1964). [3] 1967-ben már a második leggyakrabban használt 

méreg az öngyilkosok körében a nikotin. (24 eset) [5] 

 

1968 
A DDT alkalmazását betiltották Magyarországon, helyette gyorsan ható 

növényvédőszerek kerültek forgalomba, ahol a „permetezés után már 10 nappal a 

kezelt gyümölcs nem tesz kárt az emberben”. Csakhogy míg a DDT-t használói (a kezdeti 

gyanútlan közvélekedés szerint) akár kézzel is keverhették, – hosszú távú 

felhalmozódására, mérgező hatásaira, környezeti toxicitására csak később derült fény 

–, addig ezek az újabb szerek akár bőrön át felszívódva, az ember szervezetébe 

kerülve okoztak halált. A szerek megfelelő, de egymástól eltérő használatára a magyar 

lakosság nem lett felkészítve, kezdetben a használati útmutatók, a munkavédelmi 

előírások is hiányosak, félrevezetők voltak. [6] 

 

1970-es évek 
A nikotinos esetek 1971 és 1977 között csökkenő tendenciát mutattak, utána azonban 

újra emelkedni kezdtek. 1975-től a karbamát típusú szerek előfordulása is emelkedett 
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a mérgezéses esetek között. Legijesztőbb a bipiridil-származékok (gyomirtószerek) 

okozta halálesetek ugrásszerű növekedése volt. [7] A bipiridil-származékok (paraquat, 

diquat) már viszonylag kis (akár néhány milliliternyi) mennyiségben a szervezetbe jutva 

is halált okozhatnak. Közepes expozíció esetén a fokozatosan kialakuló légzési 

elégtelenség nehezíti a véletlen mérgezés felismerését és kezelését, illetve a viszonylag 

későn bekövetkező halál esetén a méreganyag kimutatása – és ezzel a mérgezés 

egyértelmű igazolása – nehézkes lehet. 

 

 
 

Bipiridil és karbamát típusú növényvédőszer-mérgezések alakulása az 1970-1979 

közötti időszakban [7] 

 

1973 
A mérgezéses halálesetek 40 %-áért a növényvédőszerek és gyomirtók a felelősek. 

A legtöbb mérgezést okozó szerek a Flibol (triklórfosz) és Nogos (diklórfosz), 

mindkettő hatóanyaga a foszforsavészterek csoportjába tartozik, erős kolinészteráz-

gátló hatással rendelkeznek. Az expozíció okai között minden szer esetén szerepel a 

munkavédelmi előírások megszegése, nem megfelelő védőfelszerelés viselése, a 

használati, tárolási utasítások figyelmen kívül hagyása és az anyag nem megfelelő 

tárolóeszközökbe való áttöltése. Ebben az időszakban a nikotin, amelyet 

Magyarországon méregvásárlási engedélyre 96-97% töménységben lehetett akkoriban 

kapni, évi 50-60 mérgezésért volt felelős. [6] 

 

1976 
Ahogy korábban is, a kereskedelmi fogalomban kapható növényvédőszerek helytelen 

tárolása, hanyag felhasználása számtalan mérgezési eset kiváltója volt ekkor. A 

különös hanyagság példájaként kell ismételten hivatkozni azokra az esetekre, mikor 

jelölés nélkül, élelmiszerek tárolására rendszeresített edényzetek (boros-, üdítőitalos 
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üvegek, gyógyszeres fiolák stb.) szolgálnak (akár a mai napig is!) permetszerek, vagy 

más erősen mérgező anyagok elhelyezésére.  

A növényvédőszereket – a gyógyszerekhez hasonlóan – öngyilkosságokhoz is 

felhasználják az áldozatok, illetve szándékos mérgezés is állhat egy-egy eset háttérben. 

[1] 

 

1980-as évek 
„Halálos kimenetelű mérgezések az utóbbi tíz évben” címmel az Országos Igazságügyi 

Vegyészeti Intézet a Népegészségügy című folyóiratban közölte megdöbbentő és 

tanulságos tapasztalatait. „Magyarország lakossága számához viszonyítva a mérgezések 

okozta halálesetek között az első helyek egyikén áll Európában, halálos növényvédőszer-

mérgezések terén pedig világviszonylatban is az első (…) Az elmúlt tíz évben a halálos 

kimenetelű mérgezések száma több, mint 100 százalékkal nőtt, míg a lakosság 

számának növekedése alig haladta meg a 3,5 százalékot.”  

Az összes mérgezési eset 40 %-át növényvédőszerek okozzák. Ezek tipikusan 

„férfimérgezési esetek”. 1970-ben 84, 1979-ben 231 férfi vált növényvédőszer-

mérgezés áldozatává. Számarányát tekintve a foszforsavészter típusú vegyületek a 

legjelentősebbek, az összes mérgezési eset 70 %-át adják. (Unisol, Unitron, Azodrin, 

Sinoratox, Safidon, Galation, Filitox, Bi-58). Sajnos továbbra sem csökkentek a bipiridil 

és karbamát típusú szerek által okozott mérgezések sem. [7] 

 

1981 
Dr. Faragó Endre igazgató szerint évente körülbelül 250 halálos végű növényvédőszer-

mérgezési eset történik. Leggyakrabban a bipiridil (Gramoxon, Gumex, Reglon) és 

karbamát (Agrofur, Chinofur 40 FW, Furadan 10 G, Furadan 4 F, Agrosild, Alert S, Alirox 

80 EC, Biosild BD, Eversild, Ferrotox, Tugon Fliegentod, Mustox, Inszekta, Neo-Mustox) 

típusú szerek a felelősek a mérgezésekért. A legtöbb véletlen mérgezés előidézője 

továbbra is a felelőtlenség: előfordul, hogy a növényvédőszereket sörös-, pálinkás-, 

kólásüvegekben tartják otthon, gyakran az élelmiszerekkel együtt. Az ilyen típusú 

anyagok kezelésére és tárolására vonatkozó alapvető biztonsági szabályok 

mellőzésének következtében a véletlen mérgezések valós veszélyt jelentettek a 

családtagok, szomszédok számára. [8] 

Példa: Egy férj a Flibol-E légyirtószert (hatóanyaga a triklórfon) cseresznyepálinkás 

üvegbe töltötte át, betette a kamrába, majd elment dolgozni. Közben a felesége 

hazaért, és a betoppanó vendégeket pont ebből a „cseresznyepálinkából” kínálta meg: 

a Flibol-E ugyanis megtévesztő módon sárga, szirupos, likőr kinézetű folyadék. [8] 
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1990-es évek 
A véletlen mérgezések továbbra is jelen vannak a növényvédőszer-mérgezési esetek 

között (pl. az ekkor már betiltott, forgalomból kivont nikotin tartályát hulladékként 

eldobva egy 8 éves kisfiút juttatott kórházba, mert a tartály aljából néhány csepp barna 

folyadék a bőrére folyt; 1994), illetve az öngyilkossági eseteknél is sokan választottak 

ilyen szereket (foszforsavészterek, bipiridilek, később Gramoxon). [4] 

 

2000-es évek 
A kétezres évektől egyre elterjedtebbek a kábítószerekkel és pszichoaktív anyagokkal 

való visszaélési ügyek és mérgezések, bár a növényvédőszerekkel összefüggő 

halálesetek számánál lényegesen kevesebb haláleset történt. Emellett a 

növényvédőszerekkel kapcsolatos mérgezéses ügyek száma folyamatosan csökkent. A 

véletlen és szándékos mérgezések között továbbra is jelen voltak ezek a szerek is, 

azonban számuk eltörpül a gyógyszerek okozta mérgezésekhez képest, illetve a 

hatóságok számára immár hatalmas kihívást jelentő drogprobléma mellett. Vélhetően 

a növényvédőszerek felhasználása terén érvényes szabályok szigorítása és azok 

betartása, valamint egyes kiemelten veszélyes szerek betiltása egyaránt hozzájárult a 

növényvédőszer-mérgezések visszaszorulásához. Néhány példa a teljesség igénye 

nélkül: 

❖ 2007-ben az Európai Unió betiltotta a paraquat használatát, miután kutatásokat 

publikáltak a Parkinson-kórral és az emberre gyakorolt általános toxicitással 

kapcsolatos lehetséges összefüggéseiről. [9] 

❖ Az Európai Unió valamennyi tagállamban teljes körűen betiltotta az emberre is 

halálos veszélyt jelentő karbofurán tartalmú növényvédőszerek forgalmazását 

és felhasználását is 2008 decemberétől. 

❖ „A 2018. október 12-én kiadott 2018/1532 EU bizottsági rendelet értelmében a 

diquat hatóanyagot nem újították meg, ezért az alábbi intézkedésekről 

határozott az engedélyezési hatóság:” (A NÉBIH így ütemezte a hatóanyaguk 

miatt betiltott növényvédőszerek forgalomból való kivezetését.) [10] 
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