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Az első magyarországi igazságügyi 
szakértői intézet 150 éves története 

 

 

A XVIII. század második felétől kezdve a természettudományok, köztük a kémia jelentős 

fejlődésnek indult.  

A XIX. század első évtizedeiben izoláltak olyan, ma már jól ismert vegyületeket, mint 

az atropin, kodein, koffein, morfin, nikotin vagy a sztrichnin. Az anyagok 

azonosítására, mérésére szolgáló módszerek fejlődésével párhuzamosan megjelent a 

módszerek törvényszéki használatának igénye is. A halál okának megállapítását 

orvosok végezték, de a mérgezés tünetei gyakran összetéveszthetőek voltak bizonyos 

betegségek tüneteivel.  

Manchesterben 1900-ban több, mint 6000 embert mérgezett meg az arzéntartalmú 

sör, mivel a mérgezés tüneteit kezdetben alkoholos neuropathiának tulajdonították. A 

mérgezés bizonyítása még nehezebb volt, ha a vizsgálatot exhumált holttesten kellett 

elvégezni.  

Az arzénvegyületekből keletkező arzéntükör jelenségét 

már 1787-ben felismerték, a törvényszéki alkalmazására 

1806-ig kellett várni. A módszer annyira érzéketlen volt, 

hogy negatív eredményt adott akkor is, amikor az orvosi 

vizsgálat eredményei egyértelműen igazolták az 

arzénmérgezést. 1836-ban végül James Marsh fejlesztett ki 

egy olyan érzékeny, megbízható eljárást, amely már 

alkalmas volt törvényszéki bizonyításra is (Marsh teszt). 

Mathieu Joseph Bonaventure Orfila – a toxikológia atyja – 

1838-ban, majd 1840-ben sikeresen alkalmazta a módszert 

arzénmérgezésben elhunyt személyek vizsgálatakor. 

 

Bár az arzénnel elkövetett mérgezések a magyar törvényszéki kémia történetében is 

gyakran előkerültek, az intézet megalapításában mégis a sztrichninnek – pontosabban 

a sztrichnin hiányának – volt nagy jelentősége. 
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Dr. Felletár Emil ~ 
az első magyar igazságügyi szakértői intézet megalapítása 
 

Felletár Emil a pesti egyetemen szerzett 

gyógyszerész diplomát. 1857-től az egyetem kémiai 

intézetében dolgozott Theodor Wertheim, majd dr. 

Than Károly mellett. 1862-ben avatták doktorrá.  

Az 1860-as években a pesti egyetem kémiai 

intézetében végezte a fellebbezés során 

felülvizsgálatra kerülő ügyek kémiai vizsgálatait. 

Munkája során többször találkozott hiányos, hanyag 

vizsgálatokból eredő téves véleményekkel.  

Ennek hatására 1863-ban kezdeményezte egy 

országos hatáskörű törvényszéki kémiai 

laboratórium felállítását, de nem járt sikerrel. 

1867-ben új javaslattal fordult az 

igazságügyminiszterhez, amiben már egy országos hálózattal rendelkező intézményre 

tett javaslatot. A beadványában felsorolt néhány korábbi téves vizsgálati eredményt, 

ami már meggyőzte a minisztert egy központi intézet szükségességéről. A magas 

költségek miatt azonban ez a terv is elakadt. 

1868-ban a szentesi polgármester házában szülés után néhány nappal meghalt a 

polgármester rokona. A temetés után a polgármestert politikai ellenfelei 

mérgezéssel gyanúsították meg. Az exhumált testen viaszszerű anyagot találtak, amit 

a vizsgálatot végző patikus sztrichninként azonosított. Az eredményeket több 

törvényszéki orvos is ellenőrizte és jóváhagyta. 1868 novemberében a minták 

felülvizsgálatra dr. Felletár Emil laboratóriumába kerültek. Ő újra elvégezte az akkor 

szokásos vizsgálatokat, de sztrichnint, vagy más növényi mérget nem tudott kimutatni. 

Bár mérgező anyagot neki is sikerült izolálnia: bebizonyította azonban, hogy ez az 

anyag nem sztrichnin, hanem hullaméreg (később ptomainnak nevezték el), ami 

rothadó szervezetekben természetes úton keletkezik emberben, állatban és növényben 

egyaránt. Eredményei hatására a szentesi ügy gyanúsítottjait felmentették, a Jászkun 

kerületek közgyűlése pedig felirattal fordult a belügyminiszterhez egy törvényszéki 

vegyintézet haladéktalan felállítása érdekében.  

1870-ben az országgyűlés elé került az intézet költségeinek ügye, 1871-ben dr. Felletár 

Emilt az igazságügyminiszter országos művegyésszé nevezte ki, majd 1872-ben 

megszületett a 15933. számú IM rendelet, amely a „bűnvádi ügyekben eszközlendő 

vizsgálatokat” az új intézet kizárólagos hatáskörébe rendelte.  

Ezzel létrejött Magyarország első igazságügyi szakértői intézete.  
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Az intézet elsődleges feladata a mérgezések igazolása vagy kizárása volt, de más 

(ma már a kriminalisztika más-más ágához sorolt) bűnügyekben is hasznos 

segítséget nyújthatott a hatóságoknak. A kémia eszközeivel tudtak választ adni olyan 

kérdésekre, hogy az áldozatban talált ólomlövedék származhat-e a helyi lakatosnál 

talált ólomlemezből; egy másik esetben a gyanúsított ruháján talált viasz azonos-e a 

rablógyilkosság helyszínén használt gyertya anyagával; ismét másikban egy 

szerződésről tüntettek-e el számokat, betűket; avagy egy kályha hamuja tartalmazza-e 

egy ellopott katonai sapka maradványait.  

 

Nagy jelentősége volt a hírhedt tiszaeszlári vérvád vizsgálata során a dr. Felletár által 

kifejlesztett vérazonosítási eljárásnak is. A redukált hematin spektroszkópiai 

tulajdonságainak ismeretén alapuló módszer kora legérzékenyebb 

vérfoltazonosítását tette lehetővé. A perben ezzel sikerült igazolni, hogy az áldozat 

ruháján talált foltok nem vértől származnak, és a feltételezett elkövetőnél talált anyag 

– amibe a vád szerint az áldozat vérét keverték – nem tartalmaz vért. 

 

 
 

Vérvizsgálatok – dr. Felletár Emil és dr. Jáhn József: A törvényszéki chemia elemei 

(1897)  

 

Dr. Felletár kezdetben egyedül, két kölcsönzött laboratóriumban végezte munkáját. 

1883-ban a minisztérium megvásárolta egy kültelki fogadó épületét a budapesti Győző 

utcában. Az itt kialakított laboratóriumokban több, mint 100 éven keresztül végeztek 

törvényszéki kémiai vizsgálatokat. 

Dr. Felletár rendszeresen felhívta a hatóságok figyelmét a tudatlanságból, 

figyelmetlenségből bekövetkezett hétköznapi mérgezésekre. Abban az időben 

előfordult, hogy mérgező anyagokat használtak élelmiszerekben, háztartási 

eszközökben. Készítettek arzén- és antimontartalmú „elixíreket”, króm-, réz-, 

ólomtartalmú ételfestékeket, nitrobenzollal ízesítettek likőrt; arzéntartalmú 
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festéket használtak ruha, tapéta vagy könyvborító színezésére, vagy faszeszből 

(metanol) készítettek „alkoholos” italt. 1909-ben Nagybecseken 16 ember halálát 

okozta a metanolos „pálinka”. A szaporodó tragédiák és a gyakori figyelmeztetések 

hatására a Belügyminisztérium 1911-ben betiltotta a faszesz tartalmú italok, 

gyógyszerek és illatszerek készítését, forgalmazását.  

 

Dr. Felletár Emil munkájának tapasztalatait, napi gyakorlatát az 1897-ben megjelent 

A törvényszéki chemia elemei című könyvben foglalta össze. 

1913-ban, 42 évi szolgálat után átadta az intézet vezetését munkatársának, dr. Jáhn 

Józsefnek. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Intézeti figyelmeztetés 

1874. 

Tömeges mérgezés 

veszélye áll fenn 

országosan. 

 

A zöld ruhafesték mirenyt, 

azaz arzént tartalmaz. 

A cukrászatokban a zöld és 

sárga színű cukordíszítések 

krómsavas ólmot 

tartalmaznak. 

II. Intézeti figyelmeztetés 

1874. 

A mirbán-olaj 

(nitrobenzol) halálos 

méreg. 

 

A mirbán-olajat 

(nitrobenzol) a mandula-

olaj pótszereként 

cukrászatokban, 

szappanok illatosítására 

és pálinka ízesítésére is 

használták. 

III. Intézeti figyelmeztetés 

1875. 

A zöld festékkorong 

mérgező. 

 

 

Grünspan J. Anreiter Wien 

zöld festékkorongok 

mirenyt (arzént) 

tartalmaznak. 

IV. Intézeti figyelmeztetés 

1909. 

A faszesz méreg. 

 

 

 

A nagybecseki 

gyógyszerész pálinkájától 

többen meghaltak. Dr. 

Felletár Emil bebizonyította, 

hogy a faszesz (metanol) 

halálos méreg, amely 

akkor még tudományos 

körökben sem számított 

ismert ténynek. 
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Dr. Jáhn József ~ 
az előd nyomdokain haladva 
 

Dr. Jáhn József a Magyar Királyi Műegyetem 

Vegyészmérnöki Karán szerzett oklevelet. A 

Keszthelyi Gazdasági Intézet Kémiai Tanszékén 

kezdett dolgozni, mint tanársegéd. 1889-től az 

Országos Művegyészeti Intézetben dolgozott dr. 

Felletár Emil közvetlen munkatársaként, akkori 

szóhasználattal, mint segéd. 

 

Szakmai tevékenységéről keveset tudunk, de a 

Gyógyászat-ban 1916-ban megjelent ötrészes 

beszámolója részletesen leírja az intézet 3 évi 

(1913-1915) munkáját, amiből átfogó képet 

kaphatunk a korszak magyarországi rendkívüli haláleseteiről. A 3 év alatt összesen 492 

ügyben végzett vizsgálatot az intézet, amelynek létszáma 4 fő volt. A vizsgált 3 év során 

a legtöbb rendkívüli halálesetet az arzén, az alkohol (etanol) és a faszesz (metanol) 

okozta.  

Kora leggyakoribb mérgének az arzént tartotta, mert könnyen hozzáférhető volt 

(légypapír, patkányméreg), íztelen, szagtalan, így az áldozat csak igen ritkán fog 

gyanút. 

 

 

 

Arzén kimutatása –  

dr. Felletár Emil és dr. Jáhn 

József: A törvényszéki 

chemia elemei (1897)  

 

 

 

1919-ben az igazságügyi miniszter címzetes miniszteri tanácsossá nevezte ki. 1925-ben 

nyugdíjba vonult. Ebben az időben már javában zajlott Magyarország legnagyobb, 

tömeges arzénmérgezése, amellyel kapcsolatban csak 1929-ben kezdtek el vizsgálódni 

a hatóságok. A feljelentések nyomán kiterjedt nyomozás kezdődött, ennek során csak 

Nagyrév és Tiszakürt településen 162 holttestet exhumáltak. 

 



A MAGYAR TOXIKOLÓGIA 150 ÉVE 

 

      

Dr. Fridli Rezső ~ 
a háborús idők „fellétája” 
 

1925-től dr. Fridli Rezső vezette az intézetet. A budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetemen szerzett okleveles vegyész képesítést. 1907-ben gyakornokként 

kezdett el dolgozni dr. Than Károly mellett. 1911-

ben készítette el doktori értekezését (A carbonyl-

sulfid hődisszociációjáról). 

 

Harcolt az I. világháborúban, majd 1918-tól dr. 

Winkler Lajos mellett dolgozott tanársegédként, 

később adjunktusként. 1922-ben gyógyszerész 

oklevelet szerzett. 

Kortársai, mint dr. Felletár Emil méltó utódját, 

„fellétának” nevezték. (Történeti visszatekintésben 

különösen találónak tűnhet ez az elnevezés: dr. Fridli 

Rezső idejében következtek be azok a tömeges 

mérgezések, amelyekre anno dr. Felletár Emil figyelmeztetett.) 

 

1926-ban beadványt intézett az Igazságügyminisztérium felé, hogy a magas 

arzéntartalmú légypapírokat tiltsák be.  

 
Az erre vonatkozó rendelkezés 1928-ban jelent meg. 1 évvel később derült fény a világ 

legnagyobb – akkor már több éve zajló – szándékos tömeges arzénmérgezési ügyére 

Tiszazugban. A nagyrévi angyalcsinálók a mérgezésekhez a légypapír oldatát 

használták…  
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Az arzén kimutatására még mindig a továbbfejlesztett Marsh tesztet használták. A 

hatékonyabb munka érdekében ismert mennyiségű arzén felhasználásával kalibráló 

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

az ismeretlen minta arzéntartalmát gyorsabban tudták meghatározni. 

Az exhumált holttestek vizsgálata során a ruházat, a koporsó, a temetés során használt 

művirágok és a talaj arzéntartalmát is meg kellett határozni, hogy kizárható legyen a 

temetés utáni átszennyezés. 

A szerves kémia, a gyógyszeripar fejlődésének köszönhetően a mérgezést okozó 

anyagok között megjelentek az új növényvédőszerek, gyógyszerek.  

1936-ban tömeges metanolmérgezés történt, a metanol ugyanis bekerült a 

kereskedelmi forgalomba, a pesti zugszeszfőzdék alkoholok keverésére használták, 

ezzel újabb és újabb mérgezési láncok indultak. 

 

Dr. Fridli Rezső nem publikált sokat, ő az előadásokban találta meg a népnevelés 

hatékony eszközét. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság ülésein rendszeresen 

tartott előadásokat, ezek kivonatait a Gyógyszerészi Közlöny közölte. A Gyógyszerészi 

Közlöny összefoglalói szerint dr. Fridli Rezső kiváló előadó volt, nagy érdeklődés kísérte 

előadásait. 

1945-ben Budapest ostromakor néhány napig a Győző utca volt a frontvonal. A heves 

harcok következtében az épület évekre használhatatlanná vált, a műszerek nagy 

része megsemmisült. Az intézet könyvtárát a dolgozók (dr. Fridli Rezső, Tomori Nándor 

és Potonai József) még időben kimentették. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Intézeti figyelmeztetés 

1928. 

Légyfogó papír betiltása 

magas arzéntartalma 

miatt. 

 

A bárki számára 

hozzáférhető 

légyfogópapír 

arzéntartalma halálos. 

VI. Intézeti figyelmeztetés 

1933. 

Tömeges oxálsav 

mérgezés veszélye. 

 

 

Szigorúbb ellenőrzés alá 

kell vonni az oxálsavat és 

sóit: forgalomba hozatal 

előtt két kereszttel jelöljék 

meg. 
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Dr. Szép Ödön ~ 
háború utáni újjáépítés 
 

1947-től dr. Szép Ödönt bízták meg az intézet 

vezetésével. Debrecenben a Tudományegyetemen 

szerzett gyógyszerészi diplomát. A Debreceni 

Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani 

Intézetében kezdett el dolgozni tanársegédként. 

Később adjunktus lett, majd 1939-ben doktori 

fokozatot szerzett. A törvényszéki kémia alapjaival 

ösztöndíjasként Bécsben és Berlinben ismerkedett 

meg. 

A debreceni egyetem 1941-ben a törvényszéki 

kémiai laboratórium megszervezésével, majd 

vezetésével bízta meg. 1942-től az orvoskaron a 

kvalitatív analitikai kémia szakelőadója volt, emellett ellátta a Déri Múzeum konzerváló 

laboratóriumának vezetését is. 

 

A háború után a lakosság tömegesen kezdte a petróleumlámpákba olcsó benzinnel 

keverni a drága petróleumot, a biztonságos arányáról pontos ismeret nélkül. Az így 

előállított keverékek az alacsonyabb lobbanáspont miatt fokozottan tűz- és 

robbanásveszélyesek voltak. A gyakori – és a lakosság számára véletlenszerűnek tűnő 

– tűzesetek, robbanások és a hatóság figyelemfelhívása ellenére a házi keverékek 

használatban maradtak. Miután az intézet nyilvánosságra hozta az egyik petróleum 

vizsgálatának eredményét, amelyben szerepelt, hogy melyik arány az, ami már nem 

felel meg a tűzveszélyességi előírásoknak, jelentősen lecsökkent a házi keverékek miatti 

tűzesetek és robbanások száma. A közvetett ismeretátadás hatásosnak bizonyult. 

 

Az 1956 és 1958 közötti időszakban számos véletlen gyermekmérgezési esetet vizsgált 

az intézet. Dr. Szép Ödön a leggyakoribb halált okozó szerre, a Belloid nevű 

gyógyszerre lakossági figyelmeztetést jelentetett meg az újságokban. 

 

Vezetése alatt új, modern vizsgálóberendezéseket szereztek be, továbbfejlesztették 

a holttestből származó minták roncsolására, a mérgező fémek kinyerésére 

szolgáló eljárást, nagy érzékenységű módszert fejlesztettek ki a holttestek 

higanytartalmának meghatározására.  

Részletesen felderítették a szervezetbe jutott arzén eloszlását az emberi testben 

annak eldöntésére, hogy a holttestből kimutatott arzén természetes úton, 
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gyógyszerezés során vagy mérgezéssel jutott a szervezetbe. Ezzel megbízhatóbbá 

tették az arzénmérgezés kémiai bizonyítását.  

Új lehetőségeket keresett a fejlődésnek induló gyógyszeripari termékek (elsősorban 

a barbiturátok) kimutatására. 

 

Dr. Antal József ~ 
a modern toxikológia alapjai 
 

1962-ben dr. Antal Józsefet nevezték ki az intézet 

igazgatójává.  

Gyógyszerészi tanulmányait Debrecenben kezdte, 

majd Budapesten fejezte be. 1928-ban avatták 

gyógyszerész doktorrá. Gyógyszertári és 

gyógyszergyári munkája mellett tovább tanult, 

1939-ben orvosi diplomát szerzett. 1942-ben dr. 

Fridli Rezső meghívta az Országos Bírósági 

Vegyészeti Intézetbe, de csak 1946-ban – a háború 

befejezése után a hadifogságból szabadulva –

kezdhetett el itt dolgozni. 

 

A megjelenő új gyógyszerek, ipari mérgek minél 

gyorsabb azonosítására rutineljárássá fejlesztette a papír- és rétegkromatográfiát. 

A gyógyszerrel elkövetett mérgezések bizonyítása érdekében felhívta a figyelmet arra, 

hogy a gyógyszerek post mortem vérszintjének pontos meghatározása és az 

eredmények értelmezése elengedhetetlen a helyes vélemény megfogalmazásához. 

Tanulmányozta az emberi szervezetben lejátszódó nitritképződést. 

 

Ebben az időben jelentek meg nagyobb számban az ún. „gyógyszerezés” esetei, amikor 

a szerfogyasztók rendszerint lopott vagy hamisított receptre altató, nyugtató, 

fájdalomcsillapító hatású gyógyszereket váltottak ki, és fogyasztottak. 

 

 

„Nagy elődök sora után álltunk munkába, csupán szerény 
folytatói lehetünk művüknek.” 

Dr. Antal József 
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Dr. Faragó Endre ~ 
műszeres analitikai fejlődés az intézetben 
 

1972-től dr. Faragó Endre vezette az intézetet. 

Budapesten kezdte tanulmányait, majd Szegeden 

szerzett gyógyszerészi oklevelet 1954-ben. 

Kezdetben gyógyszertárban dolgozott, majd 1962-

től az Országos Bírósági Vegyészeti Intézetben. 

1964-ben gyógyszerész doktori (Trioxazin 

posztmortális toxikológiai analízise), 1971-ben 

biológia kandidátusi (Növényvédőszer mérgezések 

bizonyítása az igazságügyi toxikológiában) fokozatot 

szerzett.  

 

A műszeres analitika fejlődésének – és a sikeres beszerzéseknek –  köszönhetően új 

vizsgálati módszerek, eszközök segítették az intézeti szakértők munkáját. Az intézetben 

megjelent a gázkromatográf, a folyadékkromatográf, később a gázkromatográffal 

kapcsolt tömegspektrométer. A gyors azonosítást az újonnan megjelenő nagy 

áteresztőképességű immunkémiai tesztek segítették. Elterjedt az ionszelektív 

elektródok használata, a mintadúsításban bevezették az ioncserélő gyantákat.  

 

Ez idő tájt jelentek meg Magyarországon a 

lidokainnal elkövetett öngyilkosságok (lásd: az 

első magyar szépségkirálynő halála, 1985.), 

valamint a heroin túladagolásos esetek, 

emelkedő számban voltak jellemzőek a háztartási 

balesetek, véletelen mérgezések. A mérgezéses 

halálesetek 40 %-áért a növényvédőszerek és 

gyomirtók voltak a felelősek, a kereskedelmi fogalomban kapható növényvédőszerek 

helytelen tárolása, hanyag felhasználása számtalan mérgezési eset kiváltója volt. 

Tudományos szempontból az intézet egyik legérdekesebb feladata a Budavári 

Palotában található nádori kriptában exhumált holttestek vizsgálata volt 1978-ban. 

Mérgezésre utaló eredményt egyetlen esetben sem találtak. Minden holttestből 

sikerült kimutatni a természetesnek megfelelő mennyiségű arzént. Néhány esetben a 

fémkoporsókból kioldódó réz miatt a holttestekben a természetesnél nagyobb 

mennyiségű rezet találtak. Sikerült meghatározniuk a holttestek konzerválására 

használt keverék összetételét. 
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1991-ben a budapesti Győző utcai épület állapota már nem tette lehetővé a munkát, 

az intézet a Varannó utcai volt lovasrendőr laktanyába költözött. 

 

Dr. Benkő András ~ 
ügyszámnövekedés, automatizálás, módszertani innováció 
 

1994-től dr. Benkő András vette át az intézet 

vezetését. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

Gyógyszertudományi Karán szerzett oklevelet 1975-

ben. Az egyetem elvégzése után az Országos 

Igazságügyi Toxikológiai Intézetben kezdett 

dolgozni. 1979-ben doktori fokozatot és 

szakgyógyszerészi oklevelet szerzett.  

 

A kilencvenes évek elején megváltoztak a hazai 

droghasználati szokások. Megnőtt a kábítószeres 

esetek száma, megjelentek a korábban csak ritkán 

előforduló klasszikus drogok.  

Az esetszámok jelentősen megnőttek (tíz év alatt 

1.200-ról 8.600-ra) úgy, hogy a rendkívüli 

halálesetekkel kapcsolatos ügyek száma nem 

változott jelentősen. Az ügyszámnövekedés és az ügytípusok súlyponteltolódása új, 

nagy áteresztőképességű, automatizált módszerek bevezetését tette szükségessé.  

 

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

kábítószer-analitikával foglalkozó osztállyal dolgozott.  

 

A kábítószerek fogyasztásának kimutatása során kialakították a kétlépcsős vizsgálati 

eljárást. Ennek során a mintákat először egy nagy hatékonyságú szűrővizsgálatnak 

vetették alá, majd az így talált anyagok jelenlétét, koncentrációját egy 

vegyületspecifikus megerősítő vizsgálattal határozták meg. A szűrővizsgálatokat 

kompetitív antagonizmuson alapuló, antigén-antitest kötődést felhasználó 

immunkémiai mérőrendszerekkel végezték, ahol a drogkoncentrációval fordítottan 

arányos jelet vagy a síkban polarizált fény intenzitásának változása, vagy 

enzimműködés okozta abszorpcióváltozás eredményezte. Ezeket a vizsgálatokat 

később kiegészítették on line mintaextrakcióval kapcsolt folyadékkromatográfiás 

HPLC-DAD alkalmazásával, amelyben egy spektrum- és egy retenciósidő-adatbázis 

segítette a bázikus karakterű gyógyszerek és kábítószerek azonosítását. A megerősítő, 
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illetve mennyiségi vizsgálatokat a kor színvonalának megfelelő legmodernebb 

kapcsolt technikákat alkalmazó kromatográfiás készülékeken végezték (GC/MS, 

HPLC/DAD, HPLC/MS).  

 

Megteremtették a minőségirányítási rendszer alapjait nyugat-európai minták, illetve 

a gyógyszeripari GLP szabályozás alapján.  

Strukturált formában rögzítették az első, kábítószerek és metabolitjaik kimutatására 

szolgáló módszerek leírását, illetve bevezették a vizsgálati eredményeket 

összefoglaló eredményközlő lapokat. 

Az intézet 1996-ban csatlakozott az ENSZ által szervezett vizelet-körvizsgálathoz 

(UNDCP ICE). 

Az intézet módszertani levelet adott ki a kábítószerek és pszichotróp anyagok 

igazságügyi toxikológiai vizsgálatáról (1999). A módszertani levél részletesen leírja a 

mintavétel módját, szabályait, alapvető követelményeit, emellett meghatározza a 

vizsgálatot végző laboratóriumokkal, a vizsgálati módszerekkel és azok 

teljesítőképességével szemben támasztott alapvető követelményeket. 

 

Dr. Somogyi Gábor Pál ~ 
műszerfejlesztés, módszerfejlesztés és minőségirányítás a 
világszínvonalú intézetért 
 

Dr. Somogyi Gábor Pál 2004-ben lett az Országos 

Igazságügyi Toxikológiai Intézet igazgatója. 

Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 

szerzett vegyész diplomát, majd doktori fokozatot. 

1981-től a Debreceni Orvostudományi Egyetem 

Igazságügyi Orvostani Intézete Toxikológiai 

részlegének vezetője. Itt szerezte meg az 

orvostudomány kandidátusa fokozatot igazságügyi 

toxikológia témában. 

 

Az intézet ügyszáma igazgatósága alatt a korábban 

megkezdődött trendet követve tovább nőtt: 2010-ben 

már meghaladta az évi 8.000-es, 2014-ben a 10.000-

es ügyszámot. A 2010-es években megjelenő és gyorsan terjedő designer drogok 

használata új kihívások elé állította az intézetet. A klasszikus kábítószercsoportok 

észlelésére alkalmas immunkémiai rendszer az új pszichoaktív anyagok (főleg katinon 

típusú stimulánsok és „szintetikus kannabinoidok”) tömeges megjelenése és 
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elterjedése miatt nem volt többé alkalmas a minták szelektív és érzékeny szűrésére, 

ezért 2014-től szűrővizsgálat gyanánt a korszerű folyadékkromatográfiás–tandem 

tömegpektrometriás (LC-MS/MS) módszert használták, ami egyszerű 

mintaelőkészítést követően vegyületszelektív és nagyon érzékeny kimutatást tett 

lehetővé. Megkezdődött a vegyületadatbázis felépítése is.  

Az egyre szélesebb spektrumú vizsgálatokhoz szükséges nagyobb mennyiségű 

tanúsított referenciaanyagot részben a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel kötött 

megállapodásnak köszönhetően, részben a 2014-ben megkezdődött saját beszerzések 

révén biztosították. Az elavult HPLC-DAD, HPLC-MS és GC-MS készülékek helyett 

sikerült újakat beszerezni, illetve egyúttal a számukat is növelni. 2017-ben egy GC-

MS/MS készüléket vásárolt az intézet a kannabinoidok vérben történő érzékeny 

meghatározására.  

A vizsgálatok automatizálása felé is jelentős lépések történtek: 6 csatornás automata 

szilárd fázisú mintaelőkészítő robot, mintabepárló és az ezeket kiszolgáló 

nagyteljesítményű nitrogéngenerátor került az intézetbe. Rutinszerűvé váltak az ún. 

„multi-target” módszerek, többek közt a stimulánsok GC-MS vizsgálata vérben és 

vizeletben származékképzést követően. Egyre több vérvizsgálati igény érkezett bódult 

állapotú gépjárművezetés gyanújával is. Az intézet hajvizsgálatokra is dolgozott ki 

módszereket. 

Vezetése alatt 6 fiatal szakértő állt munkába, az előírt kromatográfiás tanulmányok és 

a 3 éves gyakorlati időt követően. Ekkor kristályosodtak ki az igazságügyi toxikológia 

szakterület szakértőinek jelenlegi képzettségi feltételei is. 

2009-ben az intézet akkreditált vizsgálólaboratórium minősítést szerzett, amely 

státusz az új telephelyre való költözésig (2016) állt fenn. Az intézet 2015-ben 

csatlakozott a Gesellschaft für Forensische und Toxikolgische Chemie (GTFCh/Arvecon) 

által szervezett vér-körvizsgálatokhoz. 

Az intézet az EMCDDA szakmai adatbázisához, az EDND-hez 2008-ban kapott 

hozzáférést, illetve bekapcsolódott a Nemzeti Drog Fókuszpontnak történő 

rendszeres adatszolgáltatásba (pl. kábítószeres halálozási, illetve balesetes adatok, 

hírlevelek). Dr. Somogyi Gábor Pál igazgatóként aktív résztvevője volt a Kábítószerügyi 

Koordinációs Bizottságnak. 

 

2016-ban a budapesti Varannó utcai épületet a „Liget Budapest projekt”, illetve ezen 

belül a Fővárosi Állat-és Növénykert terjeszkedése miatt el kellett hagyni. Az intézet a 

közeli Vágány utcai rendelőintézet átalakított épületébe költözött, amelyben sikerült 

magas színvonalú laborinfrastruktúrát kialakítani (vegyifülkék; gépészet, pl. központi 

vákuumrendszer; kiszolgáló helyiségek). 2016-től kezdődően további 

műszerfejlesztések kezdődtek: 2018-tól BBA-pályázati támogatással három 
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nagyértékű műszert (egy HPLC-MS/MS készüléket, egy mintaelőkészítő robotrendszert 

és egy HPLC-nagyfelbontású q-TOF tömegspektrométert) sikerült beszerezni.  

2017-ben az intézet Toxikológiai Szakértői Intézet néven a BSZKI és az ISZKI 

összeolvadásával létrejött NSZKK részévé vált. 

 

A Toxikológiai Szakértői Intézet jelene 
 

Jelenleg az intézetbe érkező évi 10.000 ügy nagy része úgynevezett kábítószerabúzus-

vizsgálat, ezen felül vizsgálunk befolyásolt állapotú vezetéses (DUI), kifosztásos, 

szexuális erőszakkal összefüggő, illetve akut mérgezéses eseteket is. Az élő személyek 

vizsgálata mellett évente 5-600 post mortem toxikológiai vizsgálatot végzünk.  

Az egyre egyszerűbbé váló mintaelőkészítéseket fokozatosan robotrendszerekre 

telepítjük át.  

A leggyakoribb abúzusszerek elemzését az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018-as 

vizsgálólaboratóriumi szabvány szerint végezzük. 

 

 
 

150 évvel ezelőtt egy szakértővel, kölcsön laboratóriumban, évi 70 ügy 

vizsgálatával kezdte meg működését Magyarország első igazságügyi szakértői 

intézete. Mára a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői 

Intézetének Vágány utcai épületében a kor színvonalának megfelelő körülmények 

között, modern analitikai készülékek segítségével készülnek azok a szakvélemények, 

amelyek tartalma, pártatlansága, minősége méltón őrzi dr. Felletár Emil emlékét. 

 

„Midőn embertársunk szabadsága vagy élete forog a szőnyegen és e roppant 

fontosságú kérdés eldöntése egyesektől függ, azonnal átláttandjuk, hogy milyen magas 

igényeket van jogunk követelni azoktól, kiket a körülmények e válságos állásra 

kijelölének…” 

dr. Felletár Emil 
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