
150 év 
igazságügyi toxikológiai 

vizsgálatai



1869 Jászkun kerületek felirata a belügyminiszterhez
törvényszéki kémiai intézet szükségességéről

1870 országgyűlési előterjesztés a költségekről
(országos vegyészeti műterem felállítása)

1871 márc. 24-i miniszteri értekezlet

április 8. kinevezés

1872. évi 15933. IM rendelet
kizárólagos illetékesség 

„…e tárgyban kelt megkeresések Dr. Felletár Emil pesti országos művegyészhez
intézendők.”



Dr. Felletár Emil

1834 Tapolca

Gyógyszerésznek tanul, majd

1857-től a pesti egyetem vegytani intézetében 
dolgozik ösztöndíjasként, 

1862-ben doktorrá avatják, tanársegéd

1863-tól előadásokat tart Törvényszéki vegytan 
címmel, mint egyetemi magántanár 



1863 Felletár Emil indítványozza országos törvényszéki vegyészeti intézet 
felállítását -elutasítják

1867 Felletár Emil az igazságügyminiszternél kezdeményezi az intézet 
felállítását
Elkészül a tervezet, a pénzügyminisztériumban elakad.

1868 Felletár tanári állást vállal a budapesti Kereskedelmi Akadémián (itt 
10 évig tanít)

Szentes – Dobozi Jusztina halála



A „szentesi eset”

Szentes – Dobozi Jusztina váratlan halála

Gyors temetés

A polgármestert meggyanúsítják 

Exhumálást követően „sztrichnin” kimutatása

A vizsgálatokat a patikus végzi, orvosok ellenőrzik

A maradványok Felletár Emilhez kerülnek „felülvizsgálatra”



Sztrichnin

1818 P.J. Pelletier és J.B. Caventou

erős méreg
görcsrohamok, fulladás

XVI.századtól patkányírtásra használják

kis mennyiségben javítja a hallást, látást, szaglást
fokozza az izmok összehúzódását

1908 London, maratonfutás
2016 súlyemelés



A „szentesi eset” vizsgálatai

ebvészmag



Sztrichnin azonosítása
Kémiai reakciók

kénsav + kálium jodid/jód vörös

kénsav + kálium-bikromát kék – ibolya – piros – hagymavörös

(kénsav + ammónium-vanadát kék – ibolya - cinóbervörös
Mandelin 1883)



Sztrichnin azonosítása
Élettani reakciók

0,24-0,50 mg/kg – légzésgyorsulás

0,5 – 1 mg/kg – légzésgyorsulás, ijedősség

> 1 mg/kg - légzésgyorsulás, ijedősség, „tetanus”
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Szentesi eset
Felletár észrevételei

a mintát savanyítás után desztillálta és bázikus párlatot kapott

egy új mintából a szokásos eljárással megpróbált sztrichnint vagy más 
alkaloidot kinyerni – nem sikerült

a kinyert vonadék nem volt olyan keserű, mint a sztrichnin

fiziológiai hatása nem egyezett meg a sztrichninével



Sztrichnin azonosítása

VRK

HPLC

GC/MS

HPLC/MS/MS



Arzén

1787 Metzger – arzéntükör

1806 Rose – hullarészekből kinyert arzéntükör  - megbízhatatlan

1836 Marsh – megbízható, bizonyító erejű (Orfila 1838, 1840)

H3AsO3 + 6H       3H2O + AsH3



Arzén kimutatása, mérése

Roncsolás (sósav, kálium klorát)

Leválasztás (kénhidrogén bevezetés 24 óra)

Felletár Bonsels módszerét továbbfejleszti:
kénhidrogén helyett ammónium-rodanid (30 perc)

Súlyszerinti mennyiségi meghatározás

Marsh-próba
az arzénszulfidot salétromsavval oxidáljuk
nanscens hidrogénnel arzint állítunk elő
ami hő hatására fém arzén kiválása közben bomlik
(0,01 mg arzén már kimutatható)



Magyar Chemiai Folyóirat 25.

„A legtöbb mérgezés arzénnel történik…”

szagtalan

íztelen

könnyen hozzáférhető 
légykő
patkányméreg
festék
(de gyógyszer is)

1913-1925
Dr. Jáhn József



Kalibráló sor 0,01-1 mg As mérésére
(Marsh-csövek szublimált arzén-trioxidból)

arzén mérgezések (Nagyrév 1912(?) - 1929)

1925 - 1947
Dr. Fridli Rezső



Kalibráló sor 0,01-1 mg As mérésére
(Marsh-csövek szublimált arzén-trioxidból)



1945 a Győző utcai épület súlyosan megrongálódik
a műszerek nagy része megsemmisül
a könyvtárat a dolgozók (Fridli Rezső, Tomori Nándor és
Patonai József) megmentik



(1941-ben a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen Orvosi Vegytani Intézete 
Törvényszéki Kémiai Laboratóriumot hoz létre, 
ennek vezetésével Szép Ödönt bízzák meg)

roncsolási eljárások fejlesztése

arzén eloszlása „normál” és mérgezett 
halottakban

1947 - 1962
Dr. Szép Ödön



1960-as évektől AAS

1970-es évektől ICP-OES

1980-as évektől ICP-MS



Papír- és vékonyréteg-kromatográfia
(nagy számban megjelenő új gyógyszerek 
gyors azonosítására)

Halál utáni altató, fájdalomcsillapító szerek
vérszintjének meghatározása 
(műtéti hiba – lidokain)

Halál utáni nitrit képződésének vizsgálata

Megjelenik a „gyógyszerezés”

1962 - 1972
Dr. Antal József



Modern műszerek beszerzése
(GC-MS, HPLC, FPIA, EMIT…)

Ionszelektív elektródok használata
CHE mérés
Ős SPE (Amberlit XAD-2)

Lidokain - öngyilkosságok, heroin túladagolások
Háztartási balesetek (nikotin, fagyálló, karbofurán)

1972 - 1994
Dr. Faragó Endre



1991



Műszerpark korszerűsítése (számítógép vezérelt 
analitikai műszerek – HPLC-DAD, GC-MS, online 
extrakciós HPLC-rendszer – REMEDi HS, LC-MS, 
immunkémiai szűrőrendszer – Abbott)
Kétlépcsős vizsgálati eljárás bevezetése
Minőségbiztosítás alapjainak megteremtése
Módszertani levél kiadása

1994 - 2004
Dr. Benkő András
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Műszerpark korszerűsítése
Új eszközök beszerzése (GC-MSMS, LC-MSMS, 
automatikus SPE, mintaelőkészítő robot, Q-TOF)
Tudományos és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése
Személyi állomány bővítése
Akkreditáció megszerzése

Megjelennek a designer drogok és a 
multidrogfogyasztás

2004 - 2018
dr. Somogyi Gábor



2017  NSZKK-TSZI





„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…”



Köszönöm a figyelmet!
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