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1. Bevezetés 
 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2016-ra vonatkozó szakpolitikai programjában az Igazságügyi 

Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézet (ISZKI OTI) szakmai hírlevél 

készítésére, és ezzel összefüggő tevékenységekre kapott támogatást az Emberi Erőforrások 

Minisztériumától (EMMI). Hírlevél közzétételét az intézet a jövő év során is tervezi, 

negyedéves rendszerességgel. Hírlevelünk célja, hogy az igazságügyi toxikológiai vizsgálataink 

során a biológiai mintákból kimutatott tiltott anyagokkal összefüggő vizsgálati eredményeket 

összegyűjtsük és elemezzük, majd ezek alapján tájékoztassuk a szakembereket az aktuálisan 

használt főbb kábítószerekről.  

Mivel a hírlevél elsődleges címzettjei a kirendelő hatóságok, igazságügyi toxikológusok, a 

társszakmák (klinikai toxikológia, igazságügyi orvostan, igazságügyi vegyészet) munkatársai és 

a Nemzeti Drogellenes Stratégiában illetékes minisztériumok, hatóságok, kutatóhelyek és 

adatgyűjtő, koordináló intézmények (pl. EMMI, Országos Rendőrfőkapitányság, Országos 

Addiktológiai Centrum, Nemzeti Drog Fókuszpont, Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság stb.), 

ezért a hírlevélhez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. Bízunk benne, hogy a közzétett 

információ szakmai partnereink hasznára válik majd. A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseket, 

észrevételeket a hirlevel.oti@iszki.hu e-mail címre várjuk. 

 

2. Általános tájékoztató 
 

A hírlevél első számának okán is fontosnak tartjuk tájékoztatni partnereinket néhány fontos, 

az igazságügyi szakértői munkát érintő tényről.  

Az ISZKI OTI a 282/2007. sz. Kormányrendelet értelmében humán igazságügyi toxikológiai 

vizsgálatokban, mint igazságügyi szakértői tevékenységben kompetens. Az igazságügyi 

analitikai toxikológiai szakértéssel foglalkozó intézetek, laboratóriumok, ezen belül az ISZKI 

OTI feladatai között a legkomolyabb kihívást jelenleg a gombamód szaporodó „designer 

drogok” fogyasztásának kimutatása jelenti. Ez magában rejti egyrészt a kábítószerek, új 

pszichoaktív anyagok és egyéb, tiltólistán még nem szereplő, de tudatmódosító szerként 

használt szerek bomlatlan hatóanyagának a kimutatását, de ide tartozik azoknak a 
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bomlástermékeknek (metabolitoknak) a kimutatása és azonosítása is, amelyek a 

hatóanyagokból az emberi szervezetben keletkeznek, így megjelennek a különböző 

testnedvekben, szervekben, illetve kiválasztódnak és kiürülnek pl. a vizelettel. Ez utóbbi 

feladat különösen fontos olyan vegyületek esetében, amelyek bomlatlan formában rendkívül 

rövid ideig vagy egyáltalán nem mutathatóak ki biológiai mintákból, így bomlástermékeik 

ismerete nélkül nem bizonyítható fogyasztásuk. Jó példa erre az új „designer drogok” egy igen 

jelentős csoportja, a szintetikus kannabinoidok. Az igazságügyi analitikai toxikológiában 

minden méreganyag, vagy annak származéka esetében általános kihívás a biológiai minta 

háttérkomponenseinek (az ún. „mintamátrixnak”) a jelenléte. Ebben a közegben a 

kimutatásra kerülő anyag gyakran kis koncentrációban (10 ng/ml alatti tartományban) van 

jelen, ami megnehezíti a megbízható azonosítást. Ehhez adódik az, a „designer” drogok 

esetében gyakran előforduló, fentebb már említett probléma, hogy az emberi szervezetben 

keletkező, esetleg még nem, vagy kevéssé ismert metabolitok megbízható azonosításához 

rendelkezésre áll-e hiteles összehasonlító anyagminta. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor 

az igazságügyi toxikológiai szakértés szakmai szabályai szerint nem bocsájtható ki pozitív 

szakértői vélemény. A fentebb felsorolt tényezők külön-külön, és együttesen is 

eredményezhetik azt, hogy ha nem igazolható pl. új pszichoaktív anyag fogyasztása, az 

egyúttal nem zárja ki teljes bizonyossággal a fogyasztást. 

 

3. Az ISZKI OTI vizsgálati ügyeinek típus szerinti megoszlása 
 

3.1. Megoszlás kábítószerre, illetve új pszichoaktív anyagra való pozitivitás alapján 

ante mortem és post mortem esetekben 
 

 

Az Országos Toxikológiai Intézetbe 2016. január 1-től 2016. november 30-ig beérkezett és 

lezárt ügyek statisztikai adatai alapján elmondható, hogy az esetek jelentős részét, 96%-át 

kábítószerrel, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés gyanúja miatti ante mortem, azaz élő, 
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eljárás alá vont személyek esetében történő kirendelés tette ki, mely kereken 7500 ügy volt. 

Ezeknek körülbelül egyharmada zárult negatív eredménnyel, míg kétharmada során 

kimutatható volt valamilyen büntetőjogilag szankcionálás alá eső vegyület a biológiai 

mintákból. Ugyanakkor – amint arra a fentiekben már utaltunk – a negatív eredménnyel zárult 

szakvélemény nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető mintaadó nem fogyasztott tiltott szert 

vagy egyéb, nem listás szereket. Előfordulhat, hogy egyszerűen csak nem volt jelen a mintában 

műszereink által detektálható mennyiségben a hatóanyag, vagy olyan anyagot fogyasztott a 

vizsgált személy, amely frissen megjelent, új vegyület és még nem rendelkezünk hozzá hiteles 

referencia anyaggal, mely az azonosításhoz nélkülözhetetlen lenne. Mindemellett még olyan 

esetekkel is számolni kell, különösen szintetikus kannabinoidoknál, vagy más néven 

"biofüveknél", "herbáloknál", hogy olyan gyorsan átalakulnak az emberi szervezetben, hogy 

bomlatlan formában a vizeletben már nem detektálhatóak, bomlástermékeik pedig, bár jelen 

lehetnek, még nem ismertek, vagy nem rendelkezünk hiteles összehasonlító anyagmintával, 

amely nélkül szintén nem azonosíthatók teljes bizonyossággal. Olyan esetekben, amikor az 

illetőn még észlelhetők a fogyasztás tünetei, segítségünkre lehet a vizeletminta mellett a 

vérminta biztosítása, amelyben nagyobb valószínűséggel lehet még bomlatlan formában 

detektálni a fogyasztott hatóanyagot. Az ante mortem ügyek mellett az esetek 4 %-a post 

mortem, azaz elhunytak mintáinak vizsgálatával kapcsolatos ügy volt, ami több mint 300 

kirendelést tesz ki, ugyanakkor ezen ügyek igen csekély, mindössze 8 %-ában (25 eset) 

mutattunk ki kábítószernek vagy új pszichoaktív anyagnak minősülő vegyületet. 

 

3.2. Nemek közti megoszlás 
 

 

 

A kábítószert fogyasztók (3102 fő), új pszichoaktív anyagot fogyasztók (867 fő), illetve mindkét 

jogi besorolásba tartozó hatóanyagokat tartalmazó szert fogyasztók (504 fő) körében 

egyértelműen a férfiak vannak túlsúlyban, 90 % felett, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 

(BSZKI) lefoglalási adataival egybehangzóan. Post mortem ügyek esetében is ugyanezen 

arányok lelhetők fel kisebb esetszám mellett. 12 férfi és 1 nő esetében lehetett kábítószert 

kimutatni az elhunyt mintáiból, 8 férfi és 2 nő esetében új pszichoaktív anyagot és mindössze 

2 férfi elhunyt mintáiban volt fellelhető kábítószer és új pszichoaktív anyag egyidejűleg 2016. 

január és november közti időszakban lezárt ügyek esetében. 
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3.3. Kor szerinti megoszlás 
 

 

 

Kor szerinti megoszlás tekintetében a 10 és 40 év közötti fogyasztók csoportja a legnagyobb. 

Függetlenül attól, hogy kábítószer, új pszichoaktív anyag vagy mindkettő együttes 

fogyasztásáról van szó, az esetek 50 %-ában 20 és 30 év közöttiek a felhasználók. Az esetek 

körülbelül negyedében pedig a 10 és 20 év közötti korosztály érintett, és őket követik a 30 és 

40 közöttiek, kivéve a kábítószerfogyasztókat, ahol a 30 és 40 év közöttiek képviselik a második 

leginkább érintett korcsoportot, és harmadik helyen vannak a 10 és 20 év közötti fiatalok. A 

kis esetszámú, kábítószerre, illetve új pszichoaktív anyagra pozitív post mortem ügyek 

esetében ugyancsak a 20 és 30 év közöttiek fordulnak elő a legnagyobb arányban. 

Kábítószerek közé tartozó hatóanyagokat ugyanolyan gyakorisággal mutattunk ki 20-30 és 30-

40 év közötti elhunytak esetében (5-5 eset), míg új pszichoaktív anyagokat a 20-30 éves 

mellett (7 eset), 10-20 (2 eset) és 30-40 év (1 eset) közötti korosztályba tartozó elhunytak 

mintáiból is detektáltunk. Mindkét jogi besorolás alá tartozó hatóanyagokat együttesen 

mindössze két esetben mutattunk ki és mindkét eset a 20-30 év közötti korosztályba tartozott 

a 2016. január és november közti időszakban lezárt ügyek esetében. 

 

3.4. Hatóanyagcsoportok szerinti megoszlás 
 

Az alábbi két kördiagram közül az elsőn a különböző hatóanyagcsoportok ante mortem pozitív 

ügyekben történő előfordulási gyakorisága látható százalékos arányban, melynek utolsó cikke 

azon ügyek arányát mutatja, ahol nem csak egy hatóanyagcsoportba tartozó vegyületet 
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mutattunk ki, hanem kettő vagy akár öt különböző csoportba sorolható vegyület is jelen volt. 

Ezt a 29,3 %-nyi szeletet mutatjuk be részletesebben a második kördiagramon, ahol már csak 

ezen kombinációk egymáshoz viszonyított aránya van feltüntetve. 

 

 

A 2016-ban, adott év november 30-ig lezárt, 4659 darab pozitív ügy közel egyharmadában csak 

a kannabisz hatóanyaga volt detektálható. Második legnépszerűbb önálló hatóanyag-csoport 
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a mesterségesen előállított szintetikus kannabinoidok és csak őutánuk következtek az 

amfetamin-származékok. Igen népszerű volt a különböző hatóanyagcsoportokba tartozó 

vegyületek egyidejű fogyasztása. Megjegyezzük, hogy mivel az ilyen összetett ügyek több 

vizsgálatot igényelnek, emiatt átfutási idejük is hosszabb lehet. A rendkívül változatos 

kombinációk az összes pozitív ügyszám majdnem egyharmadát tették ki. De ezeknek is 

legnagyobb része, 41 %-a, az amfetamin típusú vegyületek és a kannabisz együttes 

fogyasztásából származik. Őket követi a kannabisz és a szintetikus kannabinoidok 

kombinációja, majd a kannabisz és kokain, illetve az amfetamin és szintetikus kannabinoidok, 

valamint további kisebb esetszámban előforduló kombinációk. Összességében a marihuána és 

a „biofüvek” kiemelkedően magas népszerűsége olvasható ki a fenti ábrákból. 

 

3.5. Előzményi adatok alapján válogatott statisztikai eredmények 
 

3.5.1. Járművet vezető, eljárás alá vont személyek biológiai mintáiból kimutatott 

vegyületek 

 

 

2016-ban november 30-ig beérkezett és lezárt ügyekből 494 olyan esetet vizsgáltunk, melyben 

bódult állapotban történő járművezetés szerepelt az előzményben. Ezekből 422 esetben 

állapítottunk meg pozitivitást, amely az összes esetszám 85 %-a. A pozitív esetek jelentős 

részében, 50 %-ában a kannabisz hatóanyaga volt kimutatható. Az ilyen típusú kirendelések 

40 %-ában valamilyen amfetamin-származék, 22 %-ában szintetikus kannabinoidok, 10–10 %-

ában kokain (és/vagy annak bomlásterméke), illetve katinonok, 7 %-ában pedig benzodiazepin 

típusú, nyugtató hatású gyógyszerhatóanyagok (is) kimutathatók voltak. Kisebb esetszámban 

előfordultak még ópiátok, ketamin és γ-hidroxi-vajsav (GHB) is. Az ópiátok között három olyan 

eset is volt, melyben 6-monoacetil-morfint detektáltunk, amely egyértelműen heroin 

fogyasztásra utal. Az esetek 48 %-ában több hatóanyag egyidejű fogyasztása történt. Volt 

olyan eset is, amelynél amfetamin, pentedron, kannabisz hatóanyagának a bomlásterméke, 

ketamin és bomlástermékei, illetve a benzodiazepinek csoportjába tartozó alprazolám volt 
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kimutatható ugyanazon személy biológiai mintáiból. Leggyakoribb azonban az amfetamin-

származékok és a kannabisz hatóanyagának együttes használata volt, esetenként még egyéb 

vegyületekkel kiegészítve. Eme két vegyület típus együttes előfordulása a pozitív esetek 16 %-

át tette ki. 

 

3.5.2. Járművet vezető és balesetet szenvedő, eljárás alá vont személyek biológiai 

mintáiból kimutatott vegyületek 

 

 

Azon járművezetők körében, akik balesetet is szenvedtek, 100 esetből 78 lett pozitív 

valamilyen vizsgált vegyületre. Az előző ábrával összhangban ugyancsak a kannabisz a 

leggyakrabban kimutatott kábítószer (29 eset), majd ezt követik a szintetikus kannabinoidok 

(17 eset) és az amfetamin-származékok (17 eset). Kokain és katinon-származékok itt is kisebb 

arányban képviseltették magukat (5-5 eset). A fő eltérés a benzodiazepin típusú 

gyógyszerhatóanyagok előfordulási arányában található, mely itt, a balesetet szenvedők 

körében sokkal magasabb volt (21 eset). Több olyan kábítószernek minősülő gyógyszer is 

megjelent, melyek akár az ellátás során is a szervezetbe kerülhettek. 
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Előzmény alapján nemi erőszak vagy kifosztás áldozatainak biológiai mintáiból kimutatott 

vegyületek 

 

 

 

2016-ban november 30-ig beérkezett és lezárt ügyekből 85 esetben szerepelt kifosztás vagy 

nemi erőszak az előzményben. Ezekből 27 esetben állapítottunk meg pozitivitást. A pozitív 

esetek jelentős részében, csaknem 90 %-ában valamilyen nyugtató hatású, benzodiazepin 

típusú gyógyszerhatóanyag volt detektálható, leggyakrabban alprazolám vagy klonazepám. 

Előfordult kisebb számban kannabisz hatóanyag és szintetikus kannabinoid is, illetve egy 

esetben amfetamin volt kimutatható. 

 

3.5.3. Előzmény alapján kórházi kezelésben részesült személyek biológiai mintáiból 

kimutatott vegyületek 

 

 

2016-ban november 30-ig beérkezett és lezárt ügyekből 147 esetben szerepelt kórházi kezelés 

az előzményben. Ezekből 67 esetben állapítottunk meg pozitivitást. A pozitív esetek jelentős 

részében több különböző hatóanyagcsoportba tartozó vegyület együttes fogyasztása történt 

(18 ügy). Az esetek egyharmadában szintetikus kannabinoidokat mutattunk ki, melyek a 
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következők voltak: AMB-FUBINACA (15 esetben), ADB-FUBINACA (8 esetben), 

CUMYL-4CN-BINACA (4 esetben), AB-FUBINACA (3 esetben), 5F-AB-PINACA, 5F-AMB, 

5F-AMBICA, 5F-MDMB-PINACA, AB-CHMINACA és bomlásterméke, illetve AKB48 

bomlástermékek (utóbbiak mind-mind 1-1 esetszámban fordultak elő). Több különböző 

szintetikus kannabinoid együttes jelenléte ugyancsak jellemző volt. Az esetek 15 %-ában jelen 

volt a kannabisz hatóanyaga, és 10-15 % között volt a katinon származékok és az amfetamin 

származékok előfordulása a vizsgált mintákban. Kábítószerek közül még a kokain és a GHB volt 

kimutatható 3-3 esetben. Mindemellett gyakoriak voltak a gyógyszerek, amelyeknek egy része 

kábítószernek minősül és feltehetően a kezelés során kerülhetett a szervezetbe. Ilyen 

kábítószernek minősülő gyógyszerhatóanyagok közül a fentanil, a metadon és a ketamin 

fordult elő. (Mindezek mellett kimutatható volt még midazolám, klonazepám és alprazolám, 

melyek a benzodiazepin származékok csoportjába tartoznak, illetve lidokain és tramadol. 

Mindezek vényköteles, de tiltó listán nem szereplő gyógyszerhatóanyagok.)  

 

4. A kábítószerek és új pszichoaktív anyagok fogyasztásával 

összefüggő preferencia-változások 
 

4.1. Ante mortem esetekben kimutatott hatóanyagok havi bontásban 
 

Az alábbi három diagramon a 2016-ban november 30-ig kimutatott vegyületek láthatóak havi 

bontásban. Külön diagramon ábrázoltuk a kábítószereket, új pszichoaktív anyagokat, illetve a 

tiltó listán nem szereplő vegyületeket. A szeptemberi, októberi és novemberi adatok lezárt 

ügyek tekintetében még nem véglegesek. 
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2016-ban a legnagyobb esetszámban előforduló vegyület a kannabisz hatóanyagának 

bomlásterméke volt, a Δ9-tetrahidrokannabinol-karbonsav (Δ9-THC-COOH). Őt követte az 

amfetamin szintén kiugró esetszámban minden hónapban. A kokain előfordulását leginkább 

bomlástermékén, a benzoil-ekgonin keresztül tudjuk jól megfigyelni, mivel az hosszabb ideig 

mutatható ki a mintákban, mint a kokain. Ez alapján gyakorisága az év során nagyjából 

megegyezett az MDMA, vagy ismertebb nevén „Extasy”, illetve az AB-FUBINACA 

gyakoriságával, mely egy szintetikus kannabinoid hatóanyag. Gyakori volt még a 

metamfetamin, pentedron, α-PVP és ADB-FUBINACA is, a teljes év tekintetében. Hónapról 

hónapra nyomon követve azonban azt észlelhetjük, hogy a nyár második felében az AB-

FUBINACA előfordulása csökkent és úgy tűnhet, hogy helyette az ADB-FUBINACA jelent meg. 

Az ADB-FUBINACA azonban valójában egész évben változatlanul jelentős esetszámban jelen 

volt. Mindössze annyi történt, hogy 2016. július 1-ig az ADB-FUBINACA új pszichoaktív 

anyagnak számított és ilyenként az alább látható, új pszichoaktív anyagokat bemutató 

diagramon van feltüntetve előfordulása, míg 2016. július 1-től kezdve kábítószernek minősül 

és esetszáma a fenti diagramon látható.  

Augusztusban a korábbi hónapokhoz képest kiugró oszlop látható a diagramon, mely 

valójában nem megnövekedett ügyszámot takar. 2016-ban nagyjából 800 ügy érkezett az 

intézetbe minden hónapban (kivéve januárt, amikor 587), melyből körülbelül 500 volt pozitív 

valamilyen vegyületre. Ez alól augusztus sem kivétel. A kiugró érték azzal magyarázható, hogy 

gyakoribb lehetett több különböző vegyület egyidejű fogyasztása.  
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A 26 féle kábítószerrel szemben új pszichoaktív anyagból és bomlástermékükből már 49 

különböző vegyületet mutattunk ki 2016. januárja és novembere közti időszakban beérkezett 

és lezárt ügyek ante mortem vizsgálati mintáiból. Ezek jelentős része szintetikus kannabinoid 

vagy katinon származék volt. Legnagyobb számban az AMB-FUBINACA elnevezésű szintetikus 

kannabinoid fordult elő, melynek esetszáma az év második felében a felére csökkent. Második 

leggyakoribb vegyület, az előző fejezetben jogi besorolásának változása miatt már említett 

ADB-FUBINACA volt. A szintetikus kannabinoidok közül az év első néhány hónapjában még 

gyakran kimutatott vegyület volt az 5F-AMB, mely azóta alig fordult elő. A másik, év elején 

illetve szeptemberben és októberben nagyobb esetszámban előforduló anyag az 5F-MDMB-

PINACA volt. A katinonok közül az idei év elején megjelenő N-etil-hexedron mellett a klór-

metkatinon fordult elő a leggyakrabban, de jelentős számban lehetett 4-metil-N-etil-

norpentedront is detektálni leginkább augusztusban. Egyéb, új pszichoaktív anyagnak 

minősülő vegyületeket már csak kisebb gyakorisággal lehetett kimutatni.  
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Az ante mortem mintákból egyéb kimutatott, tiltó listán nem szereplő vegyületek jelentős 

része benzodiazepin típusú, nyugtató hatású, vényköteles gyógyszerek hatóanyagai. 

Februártól áprilisig legnagyobb számban előforduló, nem benzodiazepin típusú vegyület a 

CUMYL-4CN-BINACA volt. Ez a vegyület 2016. július 11. utáni mintavételekből származó 

vizsgálati ügyek esetében már a korábban bemutatott, új pszichoaktív anyagokat összefoglaló 

diagramon követhető tovább jelentősen kisebb esetszámban. Hasonlóképp 2016. július 11-től 

került az új pszichoaktív anyagok listájára az ezen az ábrán is szereplő izopropil-fenidát, 

melynek esetszáma intézetünkben nem volt kiemelkedő 2016-ban.  
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4.2. Post mortem esetekben előforduló kábítószerek, illetve új pszichoaktív 

anyagok 2016-ban 
 

Kábítószer illetve új pszichoaktív anyagok kimutatása post mortem mintákból csak igen 

csekély esetszámban fordult elő 2016-ban. A bennük található hatóanyagokat az alábbi 

kördiagramokon tüntettük fel a 25 érintett ügyben történő előfordulásuk százalékos 

arányában.  

A kimutatott hatóanyagok önmagukban nem jelentenek kábítószer vagy új pszichoaktív anyag 

okozta halálesetet! A halál okáról véleményt mondani az összes adat ismeretében igazságügyi 

orvosszakértő illetékes, így az eredményeink alapján nem lehet arról nyilatkozni, hogy a 

vizsgálataink során kimutatott vegyületeknek volt-e haláloki szerepe. 

 

2016. november 30-ig lezárt post mortem ügyek esetében a 25 kábítószerre vagy új 

pszichoaktív anyagra pozitív mintából 15-ben mutattunk ki kábítószernek minősülő 

hatóanyagot. Ez leggyakrabban amfetamin volt. Többször előfordult fentanil, ketamin, illetve 

morfin is, amelyek, bár kábítószernek minősülő vegyületek, a gyógyászatban is alkalmazzák 

őket, ezért esetükben nem feltétlenül kábítószerrel való visszaéléssel állunk szemben. 

Többször detektáltuk a mintákban a kannabisz hatóanyagának bomlástermékét (Δ9-THC-

COOH), illetve szintetikus kannabinoidokat is, melyek közül itt a már kábítószernek minősülő 

5F-AB-PINACA, AB-FUBINACA és AB-PINACA szerepel. A többi feltüntetett hatóanyag 

mindössze 1-1 esetben fordult elő. 
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2016. november 30-ig lezárt post mortem ügyek esetében a 25 kábítószerre vagy új 

pszichoaktív anyagra pozitív mintából 13-ban mutattunk ki új pszichoaktív anyagnak minősülő 

hatóanyagot. Ez leggyakrabban a szintetikus kannabinoidok közé tartozó ADB-FUBINACA volt, 

melynek besorolása 2016. július 1-től új pszichoaktív anyag helyett kábítószerre változott. 

Mellette egyéb szintetikus kannabinoid, illetve bomlásterméke is előfordult. Ilyen volt a 

MAB-CHMINACA, az MDMB-FUBINACA, a MAM2201 és bomlásterméke (JWH-122 N-

hidroxipentil), illetve az AB-CHMINACA és a MA-CHMINACA közös fő bomlásterméke, melyet 

AB-CHMINACA M2-vel jelöltünk. A szintetikus kannabinoidok együttesen a post mortem 

mintákban kimutatott új pszichoaktív anyagok több mint felét alkotják. A katinonok közül a 

klór-metkatinon kivételével, amely 2 esetben is előfordult, a többi hatóanyagot csak 1-1 

esetben detektáltuk. A katinonnak vagy szintetikus kannabinoidnak nem számító hatóanyagok 

közül csak a 2-metoxi-difenidin (MXP) jelent meg egy esetben.  

Az ADB-FUBINACA-hoz hasonlóan volt még egy szintetikus kannabinoid, melynek jogi 

besorolása 2016. július 11-én megváltozott. Ez a CUMYL-4CN-BINACA volt, mely az év első 

felében 3 különböző post mortem ügyben is kimutatható volt, mivel azonban akkor még nem 

szerepelt tiltólistán, nem jelenik meg a fenti diagramok egyikén sem. Összességében 11 olyan 

post mortem eset volt a fent részletezett 25, illetve az imént említett 3 minta közül, mely 

szintetikus kannabinoidra lett pozitív. Ezen ügyeket az 5. fejezetben mutatjuk be 

részletesebben. 
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4.3. Kábítószerek és új pszichoaktív anyagok területi eloszlása 
 

Az alábbi ábra a 2016-ban beérkezett és november 30-ig lezárt ügyek hatóanyag-eloszlását 

mutatja területi (megyei) bontásban. A kördiagramokon látható számok adott vegyület 

esetszámát jelzik a megyében 2016 során. Minden megyében az első 6-7 legnagyobb 

esetszámban kimutatott vegyületet tüntettük fel, a kisebb esetszámúakat a szürke körcikkel 

jelzett egyéb kategóriában összesítettük. Jól látható, hogy a kannabisz és az amfetamin mellett 

milyen nagy teret hódít magának a szintetikus kannabinoidok közé tartozó AMB-FUBINACA. 

Akad olyan megye, ahol a legnagyobb arányban ez a vegyület volt kimutatható a beküldött 

mintákból, miközben például az 5F-MDMB-PINACA népszerűsége egy helyre, Hajdú-Bihar 

megyére korlátozódik leginkább. Jól látható az is, hogy a metamfetamin főleg Győr-Moson-

Sopron és Komárom-Esztergom megyében elterjedt. A feltüntetett esetszámok alapján az is 

észrevehető, hogy Intézetünk nem egyenlő arányban kap mintát a különböző megyékből. Ez 

annak is köszönhető, hogy bár országos intézet vagyunk, rajtunk kívül négy másik, egyetemi 

toxikológiai laboratórium is jogosult biológiai minták igazságügyi toxikológiai vizsgálatára. 

Ezen egyetemi laboratóriumok helyileg Debrecenben, Szegeden, Pécsen és Budapesten 

találhatók. Emiatt lehetséges az, hogy Baranya megyéből nem volt számottevő, statisztikailag 

feldolgozható mintamennyiség és Csongrád megyében is érzékelhetően kisebb a pozitív 

esetek száma. 
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4.4. Szintetikus kannabinoidok intézetünkben mért koncentrációi különböző 

biológiai mintákban 
 

Az alábbi táblázatokban az intézetünkbe beérkezett mintákban mért szintetikus 

kannabinoidok koncentrációértékei láthatóak. Ezekről a vegyületekről, bár rohamosan nő a 

szakirodalmuk, még mindig igen keveset tudunk. Vérben, illetve vizeletben mérhető 

koncentrációik gyakorlati tapasztalataink alapján vegyületenként eltérőek lehetnek. A 

vizeletmintákban bomlástermékeik hosszabb ideig és általában nagyobb koncentrációban 

mutathatók ki, mint az anyavegyület. Vérmintákban magasabb koncentrációszintet érhetnek 

el az anyavegyületek. A nagyságrendi eltérés a vizeletmintákban jól látható az AB-CHMINACA 

és bomlásterméke, az AB-CHMINACA M2 esetében. A feltüntetett vegyületek közül 

bomlásterméknek számít még az AKB48 N-5-hidroxipentil és AKB48 N-pentánsav, melyek az 

AKB48 és AKB48F vegyületekből egyaránt származhatnak, illetve JWH-122 N-hidroxipentil, 

mely származhat JWH-122 vagy MAM2201 fogyasztásából is.  

 

Vizelet Átlag [ng/ml] Esetszám Legkisebb érték [ng/ml] Legnagyobb érték [ng/ml] 

5F-AB-PINACA 3.0 23 0.13 28.24 

5F-MDMB-PINACA 0.7 78 0.01 12.73 

AB-CHMINACA 1.9 3 0.95 3.66 

AB-CHMINACA M2 41.6 31 0.28 796 

AB-FUBINACA 10.6 245 0.13 570 

AB-PINACA 0.4 4 0.33 0.45 

ADB-FUBINACA 1.8 172 0.10 70 

AKB48 N-5-OH-pentil 2.4 7 0.11 9.27 

AKB48 N-pentánsav 3.2 7 0.11 15.88 

JWH-122 N-OH-pentil 3.1 4 0.18 10.06 

MAB-CHMINACA 0.6 5 0.09 2.02 

MDMB-CHMICA 0.2 17 0.04 1.33 

 

 

Vér Átlag [ng/ml] Esetszám Legkisebb érték [ng/ml] Legnagyobb érték [ng/ml] 

5F-MDMB-PINACA 0.5 19 0.05 2.45 

AB-CHMINACA 0.8 3 0.03 2.38 

AB-CHMINACA M2 5.2 4 0.15 19.41 

AB-PINACA 1.0 3 0.20 2.01 

ADB-FUBINACA 10.5 70 0.09 125 

MAB-CHMINACA 5.1 6 0.38 5.77 

MDMB-CHMICA 1.5 23 0.01 10.01 
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5. Anonimizált vizsgálati esetek bemutatása 

 

5.1. Kábítószerrel összefüggő halálesetek 
 

A kábítószerekkel összefüggő halálozással kapcsolatban minden évben átfogó és alapos, 

országos kiterjedtségű felmérés készül a Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 

Központ (Drog Fókuszpont) koordinálásával, amely az Európai Unió felé történő jelentés egyik 

alappillére is egyben. Az intézetünkben vizsgált eseteket tehát a Drog Fókuszpont számára is 

bejelentjük. Fontos hangsúlyozni, hogy a kábítószer-használattal összefüggő halálesetek 

egyedi és összesített értékelésében az igazságügyi orvosszakértőknek döntő szerepük van, 

ugyanis csak ilyen kompetencia birtokában ítélhető meg a kimutatott szer haláloki szerepe.  

Analitikai toxikológiai szempontú esetismertetésre azonban a fentiek ellenére lehetőség van. 

2016. december végéig 28 olyan haláleset igazságügyi toxikológiai vizsgálatában működött 

közre az intézet, ahol kábítószerek, új pszichotróp anyagok vagy egyéb, még nem tiltott 

tudatmódosító szerek tekintetében pozitív eredménnyel zárult a vizsgálat. Ezek közül 11 

esetben mutattunk ki szintetikus kannabinoidokat a boncoláskor rögzített mintákban. 

 

Szintetikus kannabinodok tekintetében pozitív post mortem vizsgálati esetek 

Vizsgált 
személy 
neme 

Vizsgált 
személy 
életkora 

Valószínűsíthető halálok, a halál 
egyéb körülményei 

A boncoláskor rögzített 
mintákban kimutatott 
szintetikus kannabinoid 

Férfi 20-25 év Abúzusszer-túladagolás MDMB-FUBINACA 

Férfi 35-40 Abúzusszer-túladagolás CUMYL-4CN-BINACA 

Férfi 15-20 Holtan találták, kihűlés MAB-CHMINACA, egyéb 
szintetikus kannabinoid metabolit 

Férfi 20-25 Holtan találták, fulladás AMB-FUBINACA 

Férfi 15-20 Fulladás AMB-FUBINACA 

Férfi 25-30 Baleset AMB-FUBINACA, 5F-AB-PINACA, 
AB-FUBINACA 

Férfi 15-20 Baleset CUMYL-4CN-BINACA 

Férfi 15-20 Holtan találták ADB-FUBINACA 

Nő 20-25 Holtan találták, fulladás CUMYL-4CN-BINACA 

Férfi 30-35 Baleset AMB-FUBINACA 

Férfi 20-25 Abúzusszer-túladagolás AB-FUBINACA, MAM2201, egyéb 
szintetikus kannabinoid metabolit 

 

A táblázat harmadik oszlopában általában az igazságügyi orvosszakértő által előzetesen 

vélelmezett halálok van feltüntetve, illetve néhány esetben már a végleges orvosszakértői 

vélemény alapján történt a meghatározás. 

A feltételezett túladagolások esetén a halál a rendelkezésre álló információk szerint a 

fogyasztás után rövid időn belül bekövetkezett. A holtan talált személyek egy részét 

külterületen lelték fel, több esetben természetes víz közelében. Ahol halálokként fulladás volt 

valószínűsíthető, ott vagy vízbe fulladás, vagy feltételezett önakasztás állt a háttérben. A 
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baleset körülményei között meghaltak esetén közlekedési baleset, vagy magasból történő 

zuhanás okozta a végzetes traumát. A bemutatott eseteknél az alkohol-fogyasztásról és annak 

mértékéről nem rendelkezünk adatokkal. Négy esetben igazoltunk gyógyszerfogyasztást is a 

szintetikus kannabinoidok használata mellett. Más csoporthoz tartozó kábítószer vagy új 

pszichoaktív anyag fogyasztása egyik esetben sem volt igazolható.  

Ismét hangsúlyozzuk, hogy a fent felsorolt esetekben is, mint mindig, a halál okát igazságügyi 

orvosszakértő illetékes megállapítani. Hírlevelünkben a toxikológiai elemzések eredményei 

alapján igyekeztünk bemutatni a haláleseteket. A feldolgozásához kértük az ügyekben 

illetékes igazságügyi orvosszakértők hozzájárulását. 


