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Kábítószerek és pszichoaktív anyagok 
által okozott mérgezések 

 

 

Az első világháború előtt 
 

Habár az intézet alapítója, dr. Felletár Emil már 1898-ban is vizsgált morfium okozta 

mérgezési esetet – amelynek bírósági tárgyalása során fény derült arra, hogy a német 

Rudolf Kobert Lehrbuch der Intoxikationen című könyvében leírt színreakciók a morfium 

esetében hibásan szerepelnek, ami komoly tudományos vitát indított, majd a hiba 

korrekciója megtörtént –, azonban ezek az ügyek gyógyszermérgezési esetek voltak, 

nem kábítószerekkel való visszaélések. [1] 

 

Míg 1905-ben Angliában az ópiumtúladagolások és az általuk okozott 

gyógyszertúladagolási mérgezéses halálesetek okoztak problémát, nálunk már ekkor 

ismertnek számított, hogy „egyes vidékeken a mákfej-

főzet” használata csecsemők altatása során általánosan 

elterjedt, ennek túladagolása a gyermekek halálát 

okozhatja. Az ópiumtúladagolás okozta angliai 

gyermekhalálozások vizsgálata során azonban fény 

derült arra, hogy „nemcsak felnőtteknél tapasztalható az 

opium és morphium nagy adagjainak megszokása”. [2] 

A nyugati világban (elsősorban Angliában és 

Amerikában) már az első világháború előtti időszakban 

társadalmi problémát okozott az ópiumfüggőség – 

részben a Kína és a Brit Birodalom között lezajlott 

ópiumháborúk következményeként is –, hazánkban az 

ópiumfüggőség nem jelent meg. 

 

1899-ben ünnepelt új gyógyszernek számított a heroin, amitől azt remélték, hogy 

a morfiummal ellentétben nem okoz majd függőséget, így kiválthatja majd annak 

orvosi használatát. Súlyos tüdőgyulladásoknál, TBC-s betegeknél 

köhögéscsillapítóként alkalmazták, és klinikai vizsgálatok keretében gyűjtötték róla 

hazai orvosaink is a tapasztalatokat. [3] 
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A két világháború között 
 

Az első, már valóban kábítószerekkel való visszaélésnek tekinthető esetek hazánkban 

az első világháború után jelentek meg. 

 

1925-ben az Államrendőrségi Évkönyvben már külön fejezetet szenteltek a 

kábítószereknek. Itt nemcsak az adott korban veszélyesnek tekinthető kábítószereket 

nevesítették (ópium, morfium, heroin - snow, kokain), és sorolták fel a fogyasztásuk 

hatásait, hanem ismertették a kábítószerek előállításának, kereskedelmének 

felügyeletére, ellenőrzésére tett akkori nemzetközi erőfeszítéseket is (1912-ben 

köttetett meg a Hágai ópiumegyezmény, melynek 1925-ben 52 állam volt részese, és 

amelynek rendelkezéseit Magyarország 1923-ban iktatta törvénybe).  

Az Államrendőrségi Évkönyvben szereplő cikk szerzője kimondja: „A bűncselekmények 

igen tekintélyes részében vezető szerepet játszik a narkotikus szerek hatása és sajnos, ez 

a szerep egyre növekedőben van. Ezért a kábítószerek elleni küzdelem problémája 

elsősorban rendőri természetű, jóllehet egyes külföldi államok, különösen Amerika 

orvosai kizárólag orvosi problémának igyekeztek feltüntetni az egész kérdést és annak 

profilaxisát.” Továbbá ismerteti az ezzel kapcsolatos prevenciós feladatokat is. „A 

prevenció feladatának ki kell terjeszkednie a kábító szerek termelésének, elosztásuk, 

forgalomba hozatalának és megszerzési lehetőségeinek kérdéseire.” Megemlékezik a 

genfi nemzetközi konferenciáról is, melynek kudarcáért Anglia üzletpolitikáját teszi 

felelőssé. Továbbá kihangsúlyozza, hogy „Az 1923. évben New Yorkban tartott rendőri 

világkongresszus már lefektette azokat az alapelveket, amelyekkel a küzdelem sikere 

biztosítható lenne”. [4] 

 

Azonban ekkor már késő volt, hazánkban részben a frontról hazatérő katonák háború 

alatti orvosi kezeléseinek következtében, részben a háborút követő évek pszichikailag 

is rendkívül megterhelő volta miatt az első világháborút követően ugrásszerűen 

megnőtt Magyarországon a morfiumfüggők és kokainfüggők száma, és megjelent 

az ehhez kapcsolódó bűnözési hullám is. 

 

A Friss Újságban 1928-ban megjelent újságcikk utolsó hasábjában már megjelenik, 

hogy „A budapesti rendőrség megállapítása szerint 1927-ben nem kevesebb, mint 6 

halottja volt a fehér méregnek, a kokónak.”  
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Az utolsó hasáb címéből az is 

kiderül, hogy a kábítószerfüggőkkel 

ebben a korban az 

elmegyógyintézetek foglalkoztak. 

[5] A rendőrségi nyomozások 

fokozatosan kiderítették, hogy a függők a szeradagjaikhoz kezdetben orvosi 

vényhamisítások útján jutottak hozzá. [6] 

 

1932-ben több újság is cikkezett Kokós Lexi, a pesti kokainisták vezérének 

haláláról. Életútja egy tipikus esetismertetésnek tekinthető a kokainfüggőségről. 

Kokós Lexi polgári neve Sóhár Elek volt, jó családból származott, és vegyészmérnöki 

végzettséggel rendelkezett. Azonban fiatal korában egy éjszakai mulatságban 

találkozott néhány hölggyel. A cikk íróját idézve: „Akkoriban volt ez, amikor Budapesten 

még úgyszólván ismeretlen volt a ’kokain élvezete’ és csak az éjszakai nők révén került 

forgalomba itt-ott a fehér méreg.” Sóhár Elek elfogadta a kínált kokaint, majd rászokott. 

A függőség miatt elveszítette munkahelyét, és amikor már nem volt pénze kokainra, 

beállt a terjesztői közé. A budapesti kokainista alvilág örömmel fogadta a 

vegyészmérnököt, hiszen képzettsége révén az alvilág számára értékes tudással 

rendelkezett. Hamarosan a budapesti kokainista alvilág vezetőjévé vált. „Bűntársaival 

együtt orvosoktól vényeket lopott, és ezeken különböző gyógyszertárakból gyógyszerként 

kiszolgáltatott kokaint vásárolt.” Amikor ezen bűncselekmények miatt a rendőrség 

elfogta, egy kis adag mérget vett be, hogy kórházba kerüljön, ne a rendőrségre, vagy 

a „toloncházba”. Az utolsó bírósági ítéletben kitiltották Budapest területéről. A tiltás 

ellenére azonban visszatért, egy rendőr felismerte, és elfogta. Ismét megpróbálkozott 

a régi trükkel, „megmérgezte” magát, azonban elvétette az adagot és a Rókus-

kórházban meghalt. [7] 

 

A kábítószerek legfőbb hazai forrásának a gyógyszertárakból, a legális, szigorú 

ellenőrzés alól kikerült morfin- és kokaintartalmú gyógyszereket tartották a 

hatóságok. Ezért a vényhamisító hálózatok felderítésére a rendőrség komoly 

erőfeszítéseket tett. Egy 1934-ben megjelent cikk szerint: „A budapesti főkapitányság 

kábítószer-ellenőrző detektívcsoportja tudomást szerzett arról, hogy az utóbbi hetekben 

feltűnően sok kokaint és morfiumot szolgáltattak ki budapesti gyógyszertárak, minden 

valószínűség szerint hamisított receptekre (...) A nyomozás széles körben folyik tovább a 

recepthamisítás és az újabb kokaincsempészési bűnügy részleteinek felderítésére, s a 

rendőri nyomozás véleménye szerint minden eddiginél nagyobb stílű és kiterjedt 

kábítószercsempész szervezet leleplezéséhez fog vezetni a mostani nyomozás.” [8] 

 



A MAGYAR TOXIKOLÓGIA 150 ÉVE 

 

      

A második világháború után 
 

A második világháborút követően a hidegháború ideje alatt a sajtót ellenőrző szigorú 

cenzúrának köszönhetően a kábítószerekről legfeljebb csak mint a nyugati világ 

„mételyéről” lehetett néhány szót ejteni. A hippi mozgalomról, és a hasis romboló 

hatásáról szóló tudósítás is csak egy nyugati szerző cikkének fordításaként jelenhetett 

meg 1970-ben. [9] 

 

Gyógyszerfüggőség 
 

Ebben az időszakban az intézethez vizsgálatra érkezett ügyekben altató-, 

nyugtatószerek (benzodiazepin származékok valamint barbiturátok) túladagolásai, és 

egy-egy esetben, elvétve morfin, kodein, etil-morfin, kokain által okozott 

gyógyszermérgezések fordultak elő, amelyek túlnyomó többsége feltételezetten 

öngyilkosság volt. [10] 

Habár csak 1968-ban figyeltek fel a hatóságok a kis csoportokban alkoholt és 

gyógyszereket együtt fogyasztó fiatalokra [11], az intézet archivált eseti között az első 

alkohol és gyógyszer (Dorlotyn) együttfogyasztása miatt bekövetkezett 

mérgezéses haláleset egy 1963-ból származó aktában szerepel. [10] 

 

A szipózás / szipuzás 
 

A szipózás (szerves oldószerek gőzének élvezeti célú belélegzése) az iskolák, szülők 

számára már 1969-ben gondot jelentett [11]. Az első ezzel kapcsolatos halálesetről 

szóló akta az archívumunkban 1974-ből való. A halált okozó oldószerek jellemzően a 

toluol és xilol voltak. [10] A Palmatex ragasztó gőzeinek szívása olyan nagy keresletet 

generált a ragasztószer iránt a függők részéről, hogy a termék egy ideig hiánycikknek 

számított. [12] Az archivált esetek között két Palma ragasztószer szipózása miatti 

vizsgálat szerepel, melyek 1976-ban történtek, 15 és 14 éves áldozatokkal. [10] 

A kábítószerfüggőség (gyógyszerfüggőség, gyógyszer-alkohol-függőség, szipózás) a 

társadalom viszonylag kis rétegét érintette, azonban az áldozatok a tizenéves fiatalok 

közül kerültek ki. A kábítószerfüggőséggel küszködőket csak a kórházak pszichiátriai 

osztályaira lehet ideiglenesen beutalni, de itt nem tudták megszüntetni a függőséget, 

az alkoholistákkal ellentétben esetükben kényszergyógykezelésre – a kábítószerekre 

nem vonatkozó szabályozás (joghézag) – miatt nem volt lehetőség. [13] 
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Egy tipikus életút az 1970-es évek kábítószerfüggőiről az 1979-ben közölt újságcikkben 

olvasható egy édesanya beszámolója alapján: „Tizennégy éves korában kezdte. 

Oldószerrel. A gyerekek körében ’szipózás’ néven közismert szórakozás áldozata lett… De 

ma már alkoholt is lehel. A ’szipóból’ kinőtt, rákapott valami másra. Az időskori 

idegbetegség gyógyszerére, amely egymagában is, de különösen alkohollal leöblítve 

remekül kimeríti a kábítószer fogalmát. Sokszor napokon keresztül nem látom, nem 

egyszer, nem kétszer hullarészegen szedik össze az utcán, és viszik a detoxikálóba. Tavaly 

ideiglenesen állami gondozásba vették, de az intézetből is folyton megszökött. 

Megszerezte a gyógyszert, ivott. Aztán — betöltötte a 18. évét, jogilag is megszűnt 

gyereknek lenni. Ismét nálunk lakik ... Borzasztó állapotban van. Hallucinál attól a szertől. 

Olyanokat mond nekem, hogy lézerrel bombázzák a Holdat. És mintha ő látná is ... 

Nyáron ideggyógyászati kezelést is kapott, de sajnos nem gyógyult meg.” [13] 

 

A rendszerváltozás előtti időszak 
 

Az 1979-1983-ig terjedő rövid időszakban Magyarországon megjelentek a klasszikus 

kábítószerek a feketepiacon.  

1979-től a morfin- és kodeintartalmú gyógyszerekhez recepthamisítás útján 

jutottak hozzá a függők, majd a túladagolás következtében többen meghaltak közülük. 

1982-ben megjelentek az első heroinfogyasztók, és az első herointúladagolás miatt 

bekövetkező halálesetek. A kábítószerfüggők között akadtak olyanok, akik 

mákgubófőzetet készítettek, majd ezt adták be maguknak. Az első ilyen halálesettel 

kapcsolatos vizsgálatokat 1983-ban végezte az intézet. Jelen volt az ópium (1984), a 

hasis (1989) is.  

 

Bár a fogyasztókhoz ekkor már eljuthatott a marihuána, 

amfetamin, LSD és kokain is, a Magyarországon áthaladó 

csempészútvonalak miatt, azonban ilyen komponensekre 

mintákat az intézetben ebben az időszakban, a 1980-as 

években, csak egy külföldi állampolgárokat érintő ügyben 

találtak pozitívnak a vizsgálatok. Ezek a szerek, valószínűleg 

megfizethetetlen áruk miatt, legfeljebb egy szűk réteg 

számára voltak elérhetők ekkor. [10] 

A kábítószerek terjedésével párhuzamosan az intézet egy évre 

jutó vizsgálati ügyeinek száma is lassú emelkedésnek indult. 
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A rendszerváltozást követő időszak 
 

A délszláv háború (1991-1995) miatt a balkáni kábítószercsempész-útvonal (Balkan 

Route) megváltozott, a régi Jugoszlávia helyett Magyarország lett az elsődleges 

tranzitország. [11] Ezzel együtt megváltozott a kábítószerek magyarországi 

feketepiaca, amellyel párhuzamosan megjelent a politikai akarat is a kábítószerek 

elleni küzdelemhez. Ennek első lépéseként felmérésekre volt szükség, hogy valódi 

képet kaphassunk a helyzet súlyosságáról. 

 

A Bácskai Erika és Gerevich József által végzett átfogó felmérés eredményeit a 11. 

Nemzetközi Kriminológiai Kongresszuson osztották meg először a kábítószerek elleni 

küzdelemben résztvevőkkel. A kutatás bekérte az adatokat a körzeti orvosoktól, az 

iskoláktól és a drogambulanciáktól, majd feldolgozták azokat. Az eredmények a 

következők voltak: 

„Két ízben, 1990-ben és 1992-ben valamennyi körzeti orvost (4500) megkerestünk 

kérdőívvel, és körzetük drogfogyasztóiról kértünk adatokat. (…) Mindkét alkalommal 

mintegy 3500 körzeti orvos küldte vissza kitöltve a kérdőíveket. Az adatok 

feldolgozásából kiderült, hogy míg 1990-ben 27 000, addig 1992-ben 65 000 rendszeres 

drogfogyasztóról tudtak a körzeti orvosok. Az illegális–legális (orvosi) drogok közötti 

arány is változott. A két év alatt a legális szerek (benzodiazepinek, barbiturátok) 

dominanciája csökkent az illegális szerekkel szemben. Az 1990-es felmérésben Kelet-

Magyarország drogfogyasztása jelentősen nagyobb volt az ország nyugati feléhez képest; 

1992-re ez a különbség csökkent.”  

„A benzodiazepin- és barbiturátfogyasztók döntő többsége körzeti orvosok és 

ideggondozók kezelése alatt állt.” [14] 

A beszámolót készítők nemcsak a körzeti orvosoktól kérték be az adatokat, hanem 

1991-ben 5000 iskolát is megkerestek. Az iskolák 10 százaléka elsősorban a szerves 

oldószereket, a szipózást emelte ki problémaként. Ez azért érdekes, mert ekkorra a 

szipózás eltűnőben volt „a toluol ipari forgalomból való kivonása miatt.” [14] 

A felmérés készítői felkeresték a drogambulanciákat is. Az adatok alapján az aktuális 

problémát az opioidok okozták. „1986 és 1992 között a házi készítmények (máktea, 

intravénásán fogyasztott „zöld mák”) domináltak. 1992-től ugrásszerűen megnőtt a 

heroinfogyasztók száma, és a mákteaivók is egyre gyakrabban használnak heroint.” [14] 

Azt, hogy a klasszikus kábítószerek ekkor már jelen voltak az illegális magyarországi 

drogpiacon, a drogambulanciák visszajelzése igazolta. „1992-től jelentkeztek 

kokainszippantók. Számuk még nem magas, de a tendencia emelkedő.” [14] 

 

 



A MAGYAR TOXIKOLÓGIA 150 ÉVE 

 

      

 

Az adatok alapján 1990 és 1992 között néhány ketaminfogyasztó 

is megjelent, de számuk nem volt jelentős. Az LSD és az 

amfetamin fogyasztása azonban gyakori ambuláns 

problémának számított. [14] 

„A marihuána-használat mindennapos jelenség a drogfogyasztó 

szubkultúrában, a drogosok marihuána-probléma miatt 

önmagában nem keresik fel a drogközpontokat.” [14] 

 

 

1991-ben a Győző utcai épület állapota már nem tette lehetővé a munkát, az intézet a 

Varranó utcai volt lovasrendőr laktanyába költözött. Ennek ellenére a munka nem 

állhatott meg. Az intézet archív vizsgálati adatai a fenti felmérésben közölt adatokhoz 

hasonló képet mutatnak. A kilencvenes évek elején folytatódott az opiátok (morfin, 

kodein, mákgubó főzet, heroin) okozta trend az egyre növekvő vizsgálati számmal, 

ám mellettük ekkor már megjelentek eseti jelleggel a THC (1992), kokain (1993) és 

amfetamin (1994) tekintetében pozitív esetek is. 

 

Az illegális kábítószerek fogyasztásának 
drasztikus növekedése 
 

1995-ben gyakoribbakká váltak az úgynevezett 

diszkódrogok (speed, extasy), melynek hatóanyagai az 

amfetamin és amfetamin típusú stimulánsok voltak. 

Ezzel párhuzamos megjelentek a diszkóbalesetek is, 

amikor a bedrogozott fiatal sofőrök a buliból hazafelé 

menet halálos kimenetelű közúti baleseteket okoztak. 

 

1994-ben új igazgatója lett az intézetnek Dr. Benkő 

András személyében. 1996-ban a kábítószerekkel 

kapcsolatos esetszámok a korábbi trendet jóval 

meghaladó mértékben, meredek növekedésnek indultak. Az ügyek száma 10 év alatt 

több, mint 14-szeresére nőtt. [15]. Az intézet minden erejével igyekezett 

alkalmazkodni az új kor új kihívásaihoz. 
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a Toxikológiai Szakértői Intézet esetszám változása 1874-2021 között 

 

2001-től az intézet két önálló osztállyal, a post mortem vizsgálatokkal, illetve a 

kábítószer-analitikával foglalkozó osztállyal működött tovább. Szintén 2001-ben a 

rendőrség, hogy csökkentse a saját, analitikai vizsgálatokra költött költségeit, illetve az 

intézetre nehezedő nyomást is mérsékelje, a negatív eredménnyel záruló 

kábítószervizsgálati számok csökkentését tűzte ki célul. Ehhez egyrészt drog-

gyorsteszteket kezdtek alkalmazni a közúti ellenőrzések során, másrészt rögzítették, 

hogy az egészségügyi személyzet milyen mintavételi egységcsomagban, milyen 

egységes formátumú, kitöltött mintavételi lappal küldje az intézetbe a levett 

vizelet- és vérmintákat. [15] 

 

Designer drogok fogyasztása 
 

„A ’dizájner drogok’ a kábítószer-listákon levő anyagokétól kissé eltérő kémiai szerkezetű 

(fél)szintetikus pszichoaktív szerek, melyeket azért állítanak elő, hogy a törvényt kijátszva 

szabadon, jogi következmények nélkül legyenek terjeszthetőek. Ezek a vegyületek 

jobbára a tiltott szerek piacán, olykor azok helyettesítőjeként jelennek meg.” Foglalta 

össze a jelenséget Ujváry István szerves kémikus, a Kábítószer és Kábítószer-függőség 

Európai Megfigyelőközpontjának (European Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction, EMCDDA) munkatársa. [16] 

Kiemelkedő gyakorisággal kétféle főbb „designer” hatóanyagcsoport jelent meg 

ezután Magyarországon. 2003-ban a katinonszármazékok kerültek egyre nagyobb 

tömegben és sokféleséggel forgalomba a lefoglalási adatok szerint, de 2008-ban 

csatlakoztak hozzájuk a szintetikus kannabinoidok is.  
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Az intézet gyakorlatában 2010-ben a mefedron jelezte elsőként, hogy az illegális 

drogpiac változóban van. „Designer 

drogok” korábban is jelentek meg az 

illegális piacokon. A megjelenés újabb 

hulláma elsősorban az anyagok 

sokféleségében és volumenében volt 

példa nélküli. Az új szerek használata új 

kihívások elé állította az intézetet. Új 

szűrési módszert kellett munkatársainknak 

kidolgoznia, és bevezetni az intézet 

gyakorlatába. 

Az új pszichoaktív hatóanyagot tartalmazó pozitív minták hatóanyagai szinte évről évre 

változnak. A változásokon sok esetben tetten érhetők az aktuális jogszabályváltozások, 

általában az új pszichoaktív anyagból kábítószerré történő átminősítés.  

 

A teljesség igénye nélkül vázolunk fel néhány fontosabb mérföldkövet: 

2010. a mefedron okozott mérgezéseket 

2011.  megjelentek az amfetamin fluorozott származékai 

2012.  5-API okozta halálesetek történtek; népszerűvé vált a pentedron, az MDPV 

és a 4-MEC 

2013.  a „Serotoni” (4,4’-DMAR) okozott mérgezéseket; gyakoribbá vált az α-PVP 

2014.  az AB-CHMINACA lett a leggyakrabban azonosított szintetikus kannabinoid  

2015.  α-PHP-mérgezéseket vizsgáltunk; megjelentek a klórozott katinonok a 

biológiai minták vizsgálata során 

2016.  elterjedt az N-etil-hexedron, 2018-ban ez az anyag állt a mérgezési 

statisztikák élén; az szintetikus kannabinoidok közt az AB- illetve AMB-

FUBINACA volt a leggyakoribb 

2017.  ettől kezdve az 5F-ADB/MDMB-PINACA vált a legnépszerűbb szintetikus 

kannabinoiddá 

2019.  átmenetileg az N-etil-heptedon vált az első számú katinonná. Az 5F-MFMB-

PINACA-t kábítószerré sorolták át, a piacon az 5F-MDMB-PICA és a 4F-

MDMB-BINACA lépett a helyére 

2020. 4F-MDMB-BICA általi mérgezéseket vizsgált az intézet; ekkor terjedt el az 

MDMB-4en-PINACA is 

2021.  fokozatosan visszatértek a klasszikus kábítószerek  
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2022.  az N-etil-norpentedron és az α-PHiP a legnépszerűbb katinonok; a 

szintetikus kannabioidok használata az előfordulási adatok szerint 

visszaszorul. 

Mindezeknek megfelelően folyamatosan bővítjük vegyületadatbázisunkat, és szorosan 

együttműködünk az NSZKK Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetével a hazai 

lefoglalások esetében azonosított új célvegyületek beállításakor. 
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