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Italba kevert mérgek 
 

 

Napjainkban gyakran elhangzó szülői, tanári, rendőrségi figyelmeztetés, hogy ételt és 

italt csak megbízható forrásból fogadjunk el, rendezvényen vagy szórakozóhelyen 

magunk bontsuk fel az italunkat és ne hagyjuk később felügyelet nélkül.  

 

Adataink szerint az intézetet először 1875-ben keresték meg olyan vizsgálati 

igénnyel, hogy a rabláshoz felhasznált italba vajon milyen növényi mérget sikerült 

kevernie az elkövetőknek. A korábbi esetek (bizonyára korábban is voltak ilyen esetek) 

nem dokumentáltak.[1] 

 

1877  
1877. május 22-én Ny. István babot és tojást szállított Budapestre, majd eladást 

követően hazafelé tartott. Sárosfürdőnél kocsiját egy férfi és egy nő állította meg, 

szállítást kértek Baracskáig, 50 krajcárért cserébe. Útközben az utasok felváltattak a 

kocsissal egy 5 forintos bankjegyet (eközben az is kiderült, hogy mennyi pénz van a 

kocsisnál). Budafok környékére érve az utasok borral kínálták a kocsist, amit az el is 

fogadott. A borosüveget az asszony adta, amelyet a legközelebbi csárdánál töltött fel 

borral a kocsis, az árát az utasok állták. A kistétényi csárdához érve a bor elfogyott. Az 

üveget az utasok is többször a szájukhoz emelték, mintha ők is ittak volna belőle. A 

kistétényi csárdánál az asszony az üveget vízzel töltötte fel. A kocsis tovább hajtva 

egyre rosszabbul érezte magát, száradt a torka, feje kábult, 

szédült, ájuldozott, ezért Tétényben megállt a kocsmánál, 

segítséget kért a kocsmárostól, minden pénzét átadva neki, 

mivel meggyőződése volt, hogy az utasai megmérgezték és ki 

akarják rabolni. Míg az emberek a megmérgezett kocsissal 

voltak elfoglalva, az „utasok” a kocsiról eltűntek. A nőt sikerült 

elfognia egy lovásznak, a férfit később kapták el. A férfinál 

megtalálták a maszlagos redőszirom (csattanó maszlag, 

Datura stramonium) magvait, amivel a gyanú szerint a bort is 

megmérgezték [1] 

 

1982-1983 
Az idő előrehaladtával a módszer igazodott a korhoz, immár nem növényi magvak 

begyűjtésével, vagy a magvakban lévő mérgező hatóanyagok kinyerésével bíbelődtek 

a könnyebbik úton anyagi javakhoz jutni vágyók. Ehelyett előtérbe kerültek a modern 
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világ gyógyszerei, elsősorban az altató, nyugtató hatású szerek. (archivált kiegészítő 

szakvélemény: 1983) 

 

1990-es évek 
A rendszerváltás után megnyílt határok, a Magyarországra érkező külföldi turisták, 

illetve a gazdasági válság eredőjeként megjelentek a gyanútlan külföldi – vagy tehetős 

magyar – áldozatokra specializálódott bűnözői csoportok. A bűncselekmények 

elkövetési módja jellemzően abból állt, hogy fiatal hölgyek szexuális ajánlattal a férfi 

áldozatok közelébe és bizalmába férkőztek, majd miután az italba kevert altatószer 

(pl. klonazepám) kifejtette a hatását, az áldozatot megfosztották értékeitől. A 

mérgezés az áldozat kórházi ellátását is szükségessé tehette, de extrém esetben súlyos, 

életveszélyes mérgezés is felléphetett. (archivált szakértői ügy: 1993; 1994; 1994)  

 

Az intézetbe érkezett tárgyi bűnjelekkel kapcsolatban megfogalmazott kirendelői 

kérdések az adott italba, illetve ételbe kevert szerek azonosítására vonatkoztak és 

vonatkoznak jellemzően ma is.  (Több esetben a porrá őrölt gyógyszert nem az italokba 

keverték, hanem a pizza szeletre szórták vagy a főzött ételbe kavarták.) 

 

2009-2012 
Ebben az időszakban a rendőrségi nyomozások 12 összefüggő esetre derítettek fényt. 

Az áldozatok idősebb emberek voltak. Az elkövető egy házaló nő volt, aki portékái 

árusítása közben kifigyelte, mely idős emberek élnek egyedül. A vádlott a kiszemelt 

hölgyeknek a portékáit akarta eladni, ha férfi volt a lehetséges áldozat, akkor szexuális 

ajánlatot tett. Miután sikerült bejutnia az idősebb emberek lakásába, közös alkohol- 

vagy kávé fogyasztás alkalmával port kevert az áldozatok italába. A főként altató-, 

nyugtatószereket tartalmazó keveréktől az áldozatok öntudatlan állapotba kerültek, 

és csak hosszú órák után tértek magukhoz. A vádlott közben megfosztotta őket 

mozdítható értékeiktől, pénzüktől. Két áldozat meghalt. [2] 

 

2000-es évek 
A kétezres években ismét bővült az italba kevert szerek listája, megjelentek az 

úgynevezett „randidrogok”. Az italba kevert gyógyszerek közül a leggyakrabban 

használtak a következők voltak: 

❖ A benzodiazepint vagy származékait hatóanyagként tartalmazó gyógyszerek, 

az antihisztaminok (difenhidramin), vagy ópioid típusú gyógyszerek (DXM-

bomba – dextrometorfan), valamint a Z-drogok (zolpidem, zopiklon). 

❖ Más országokban ilyen célokra rendszeresen használtak Rohypnolt is 

(hatóanyaga egy benzodiazepin származék, a flunitrazepam), ami 
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mellékhatásként amnéziát okoz. Az intézet esetei között azonban nem volt ilyen 

irányú pozitivitás, a Rohypnol Magyarországon nincs forgalomban. A 

Rohypnol gyártója, a Roche Pharmaceuticals, éppen a visszaélések miatt újított 

a gyógyszeren, és olyan anyagot kevert hozzá, amitől folyadékkal érintkezve 

kéken habzik. [3] 

❖ Az elsősorban altató-, nyugtatószerek csoportjába tartozó 

gyógyszerhatóanyagok mellett megjelent az utcai kereskedelemben 

leggyakrabban „Gina” becenévre hallgató GHB és GBL is.  

 

A GHB emlékezetkiesést, eufóriát, illetve eszméletvesztést okoz, gyakran használt szer 

a „randidrog/szexuális erőszak drog” kategóriában. A GHB prekurzorai a GBL nevű 

oldószer vagy az 1,4-butándiol, mindkettő könnyen hozzáférhető. Szájon át a 

szervezetbe jutva belőlük GHB keletkezik.  

2008 augusztusában rendkívüli jegyzői határozattal azért zárták be a keceli Korona 

diszkót, mert öt fiatal került kórházba drogtúladagolás miatt. A helyszínen 

szemcseppentős fiolákban GBL-t találtak. [3] 

Toxikológiai szempontból ennél a szernél a külsődleges fogyasztást nehéz igazolni, 

mert a GHB egy endogén – szervezetben is jelen lévő – anyag. Halálesetnél még 

nehezebb a helyzet, hiszen a GHB szintje a homeosztázis megbomlása miatt megugrik. 

Ilyen esetben a hullai vizelet és a csarnokvíz vizsgálata jelenthet támpontot. 

A tárgyi bűnjelek vizsgálata is tartogathat kihívásokat, mivel az italok, gyümölcslevek, 

szintén tartalmazzák kis mennyiségben a GHB-t. Állás, bomlás hatására ez az anyag 

keletkezik, illetve felszabadul az erjedési folyamatok során. Nehéz tehát meghatározni 

azt a mennyiséget, ami külsődleges beavatkozással került az ilyen italokba. 
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