
‚Designer’ anyagok vizsgálata

NAV Szakértői Intézete

dr. Kapillerné Dr. Dezsőfi Rita



Tartalom

▪ ‚Design’

▪ Tiltott anyagok, kábítószerek szabályozása

▪ Új pszichoaktív anyagok

▪ ‚Designer’ vegyületek azonosítása

▪ Ásványolajtermékek árubesorolása és jogszabályi minősítése

▪ Vizsgált analitikai paraméterek és analitikai műszerek bemutatása

▪ ‚Designer’ üzemanyagok

▪ Visszaélések kimutatására alkalmas analitikai technikák

2



‚Design’
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Ipari formatervezés, (használati) tárgyak külső megjelenésének tudatos 
kialakítása, ill. az ezzel foglalkozó ágazat az iparművészetben*.

Gyógyszerfejlesztés: hatékony, megbízható új gyógyszer létrehozása, 10-12 év

Alkaloidok: bázisos, erős élettani hatású, főleg növényi eredetű, gyógyszerként is 
használt szerves vegyületek*

Purin vázas alkaloidok: N- metil xantin származékok: Koffein, teobromin, 
teofillin

*A Magyar nyelv nagyszótára
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Purin        xantin koffein teofillin teobromin



Fenantrén vázas- alkaloidok
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Fenantrén váz



Bika
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A bika, ami a koronavírusnál is halálosabb
Egy nyár alatt 21 ember halt meg, miután a bika nevű 
kábítószert használta.
„Egy fröccs áráért akár szinte biztos kezekbe vehetjük a 
halálunk zálogát” - így is szólhatna a 4fmdmb-bica, ismertebb 
nevén bika szlogenje.

https://index.hu/belfold/2020/09/04/bika_kabitoszer_drog/

www.police.hu

N
F

NH

O

O

O
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Tiltott anyagok, kábítószerek szabályozása
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➢2012. évi C. törvény (Btk.)

➢66/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp
anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek
módosításáról

A. Kábítószerek jegyzéke K1 és K2 (Kábítószer Egyezmény I. és II. lista)

B. Pszichotróp Anyagok jegyzéke P1, P2, P3, P4

(Pszichotróp Egyezmény I., II., III., IV.)
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‚Designer’- drogok
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Kannabisz

Szintetikus kannabinoidok csoportjai:
AM-xxx
HU-xxx Cayman chemicals: 777 db
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Új pszichoaktív anyagok szabályozása
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55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy 
vegyületcsoportokról

Mellékletben: „generikus” jogszabály és lista   Rendeleti szabályozás – rugalmasabban változtatható

Azok 1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy 
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy 
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy 
1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy 
1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy 
1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy 
1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1-il(1H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy 
1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy
1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy
1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy ……………………………



Megjelenési formák

10

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/JWH-018.jpg


Ismeretlen anyagok azonosítása
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Azonosítás/szerkezetmeghatározás

• Raman spektroszkópia

• Infravörös spektroszkópia

• GC-MS és/vagy LC-MS (LC-QTOF)

• NMR

• Egyéb: VRK

• Termoanalízis

• Mikroszkóp

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TLC-Essential-Oils.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:InterprettingDSCcurve.png
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Szerkezetmeghatározás: FTR-IR, MS, NMR 

spektroszkópia

Ismeretlen anyag azonosítása

Megtervezett kémiai szerkezet a törvényi szabályozás 

elkerülése- kikerülése érdekében

Összegezve ‚designer’ drogok



‚Designer’ üzemanyagok
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Ásványolajtermékek árubesorolása 
és jogszabályi minősítése

Az ásványolajtermékek a KN 27. árucsoportjának „termékei”, az árubesorolás szabályai:

▪ Ásványolaj tartalom lényeges alkotórész, mennyisége meghaladja a 70 m/m%-ot → 27. árucsoport

▪ Aromás alkotórészek tömege: 2707 > 50 m/m% > 2710 (desztillációs paraméterek alapján: könnyű-, 

közép-, nehézpárlat)

▪ Desztillációs tulajdonságok:

• Könnyűpárlat, ha 210°C-ig több mint 90%-a átdesztillál → 2710 12

• Középpárlat, ha 210°C-ig kevesebb 90%-desztillál át, és 250°C-ig legalább 65% átdesztillál → 2710 

19 11 - 2710 19 29

• Nehézpárlat, ha 250°C-ig kevesebb, mint 65%-a átdesztillál (2710 19 31 – 2710 19 99)

17



Nehézpárlat, ha 250°C-ig kevesebb, mint 65%-a átdesztillál (2710 19 31 – 2710 19 99)

➢ Gázolaj, olyan nehézpárlat melynek legalább 85%-a átdesztillál 350°C-ig (2710 19 31 – 2710 19 48)

➢ Fűtőolaj, olyan nehézpárlat, amely nem gázolaj és meghatározott hígított színszám és 50°C-on mért 
kinematikai viszkozitás esetében teljesülnek bizonyos feltételek (pl. 1 hígított színszám esetében, ha 
az 50°C-on mért kinematikai viszkozitás nem haladja meg a 4 mm2/s-ot, akkor minősül fűtőolajnak, 
ha a szulfáthamu tartalma kevesebb, mint 1%, és elszappanosítási száma 4 mg KOH/g-nál kevesebb) 
→ 2710 19 51 – 2710 19 68

✓ Kenőolaj / „más olaj”, olyan nehézpárlat, amely nem gázolaj és meghatározott hígított színszám és 
50°C-on mért kinematikai viszkozitás esetében nem teljesülnek a fűtőolajra vonatkozó feltételek →
2710 19 71 – 2710 19 99

Az olyan gázolaj, fűtőolaj illetve „más olaj” esetében, amely biodízel-tartalommal rendelkezik 
az árubesorolás szabályai változatlanok, azonban a KN-kód nem 2710 19 … hanem 2710 20 …

Ásványolajtermékek árubesorolása 
és jogszabályi minősítése
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Berendezések



Analitikai műszereink
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Atmoszférikus ásványolaj desztilláló berendezés:
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Lobbanáspont-mérő berendezések:

A: félautomata Pensky-Martens B: félautomata Cleveland                   C: Abel                                       D: automata 
zárttéri (40-110°C)                               nyílttéri (79-400°C)                              zárttéri (-30°C-tól)                   Pensky-Martens

Analitikai műszereink
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Automata kapilláris viszkoziméter

Analitikai műszereink



Coulometriás KF-titrátor
(víztartalom 
meghatározás)

Potenciometrikus titrátor
(elszappanosítási szám 
meghatározás)

Analitikai műszereink
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Kéntartalom meghatározás

UV-fluoreszcens spektrométer Hullámhossz-diszperzív röntgenspektrométer (WDXRF)

Analitikai műszereink
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Gőznyomásmérő Üzemanyag analizátor

Analitikai műszereink

Automata U-csöves sűrűségmérő
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Gázkromatográfok (összetétel meghatározáshoz)

Analitikai műszereink
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Nagynyomású folyadékkromatográf (Solvent Yellow 124  euromarker mennyiségi meghatározásához)

Solvent Yellow 124 jelenlétének kimutatása
(alsó, sósavas fázis elszíneződése)

Analitikai műszereink
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FT-IR spektrométer (összetétel és zsírsav-metilészter (FAME) tartalom meghatározáshoz)

Analitikai műszereink
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LSC - Folyadékszcintillációs bétaszámláló (biológiai eredetű szénhidrogén-tartalom (HVO) meghatározáshoz)

Analitikai műszereink



Hazai üzemanyagárak meghatározó tényezői
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3 fő meghatározó tényező:

– Termelői ár (a finomított termékek jegyzési árai; forint/dollár árfolyam)

– Marginális költségek (szállítás, készletezés, finomítás, elosztás és értékesítés) - ÁRRÉS

– Adó (jövedéki adó*; 27 % ÁFA )

*A jövedéki adó mértéke:
- minimum 50 USD hordónkénti kőolajár esetében:

- benzin: 120 Ft
- gázolaj: 110,35 Ft

- 50 USD alatti hordónként kőolajár esetében:
- benzin: 125 Ft
- gázolaj: 120,35 Ft

2020. novemberi adatok:
A MOL által meghatározott üzemanyag átlagárak/liter:

benzin: 378 Ft (172,6 Ft /termelői ár + marginális költségek/ + 125 Ft /jövedéki adó/ + 80,4 Ft /ÁFA/)
54%-os összes adótartalom!!!

gázolaj: 369 Ft (170,25 Ft /termelői ár + marginális költségek/ + 120,35 Ft /jövedéki adó/ + 78,4 Ft /ÁFA/)
54%-os összes adótartalom!!!



Keverékek évtizede - Designer üzemanyagok 

Az egyes ásványolajtermékek után megfizetendő terheket illetve az azok behozatalára, szállítására, tárolására és
értékesítésre vonatkozó előírásokat a Jövedéki törvény KN-kód alapján határozza meg. 

Különböző bitumenhígítók / oldószerkeverékek

ENOL 101 és ENOL 103 bitumenhígító (2015 környéke)
• összetétel: biodízel (FAME)-tartalmú gázolaj, 1 illetve 3 % diklór-metánnal

keverve
• fizikai paraméterek: motorhajtóanyagként történő felhasználás szempontjából 

gázolajnak megfelelő (kissé magasabb sűrűséggel)
• a diklór-metán tartalom miatt gázolajtól eltérő KN-kód → 3814 00 Máshol nem 

említett szerves oldószerkeverék
Szellőztetéssel a diklór-metán eltávolítható

https://shop.
model.hu

CH2Cl2

Üzemanyaggal történő visszaélések
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ENOL 103

FAME-tartalmú gázolaj

diklór-metán

FAME

FAME

Üzemanyaggal történő visszaélések
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„Bázisolajos” ügyek
cél: olyan gázolaj alapú keverék előállítása, amely „más olaj” KN-kód alá sorolandó

1. generációs keverékek
összetétel: biodízel (FAME)-tartalmú gázolaj klasszikus alapolajjal keverve
fizikai paraméterek: motorhajtóanyagként történő felhasználás szempontjából gázolajnak megfelelő 
(szabványon kívüli desztillációs paraméterekkel – 350°C-ig átdesztillált mennyiség 85 V/V% alatt, 95 V/V% 
átdesztillált párlatmennyiség hőmérséklete 350°C felett)
350°C-ig átdesztillált mennyiség illetve a FAME-tartalomból adódó 4 mg KOH/g-ot meghaladó 
elszappanosítási szám miatt „más olaj” KN-kód

Megoldás: A KN-kód meghatározás szabályainak módosítása, miszerint a KN-kód meghatározása során a 
FAME-tartalmú ásványolajtermékek esetében az elszappanosítási számot figyelmen kívül kell hagyni.
Következmény:  megjelentek a 2. generációs keverékek

Nincs jövedék adó !

Üzemanyaggal történő visszaélések
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FAME-tartalmú gázolaj

Hamis gázolaj

FAME

FAME

Klasszikus bázisolaj

Üzemanyaggal történő visszaélések
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Mi is az a bázisolaj?
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Bázisolajok vagy más néven alapolajok: különböző adalékanyagot keverve előállíthatóak speciális 
felhasználású kenőanyagok, melyek felhasználhatóak motorolajok és egyéb ipari olajok gyártásához.

Adalékok lehetnek:
Felületen hatékony adalékok; pl:

detergensek
kopásvédő adalékok
súrlódáscsökkentő adalékok
korrózió- és rozsdagátló adalékok

Minőségjavító adalékok; pl:
viszkozitási index javító adalékok
folyáspont javító adalékok

Funkciójavító adalékok; pl:
öregedésgátlók
fém-dezaktivátorok
habzásgátlók

Változó szín: 
Sötét, vörösbarna           sárga           színtelen

2008



Bázisolajok összetétele - GC 
kromatogramok
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2. generációs keverékek (2015-2018):
összetétel: biodízel (FAME)-mentes gázolaj klasszikus alapolajjal és kb. 4-5 % növényolajjal 
keverve
fizikai paraméterek: motorhajtóanyagként történő felhasználás szempontjából gázolajnak 
megfelelő 
(szabványon kívüli desztillációs paraméterekkel – 350°C-ig átdesztillált mennyiség 85 V/V% 
alatt, 95 V/V% átdesztillált párlatmennyiség hőmérséklete 350°C felett)
350°C-ig átdesztillált mennyiség illetve a növényolaj-tartalomból adódó 4 mg KOH/g-ot 
meghaladó elszappanosítási szám miatt „más olaj” KN-kód

Megoldás: Újabb KN-módosítása, miszerint a KN-kód meghatározása során a FAME- és egyéb 
növényi- és állati eredetű észter-tartalmú ásványolajtermékek esetében az elszappanosítási 
számot figyelmen kívül kell hagyni, Következmény: Megjelentek a 3. generációs keverékek.

Üzemanyaggal történő visszaélések
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növényolajklasszikus 
bázisolaj

hamis gázolaj

gázolaj

Növényolajra jellemző csúcs

FAME-ra jellemző dupla csúcs

észtercsúcs

2. Generációs ‚designer’ üzemanyagok
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Perkin Elmer Clarus 580

Agilent J&W DB-HT SIMDIS 

(5 m x 0,53 mm x 0,15 µm)

Carrier: Hydrogen (15 ml/min); Split 
ratio: 10:1;  FID temperature: 400 ºC; 

Injector temperature: 400 ºC; Injection
volume: 0,5 µl; Oven: 40-400 ºC
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3. generációs keverékek (2018):

összetétel: biodízel (FAME)-mentes gázolaj klasszikus alapolajjal és kb. 4-5 % egyéb észterrel 
pl. ftaláttal keverve
fizikai paraméterek: motorhajtóanyagként történő felhasználás szempontjából gázolajnak 
megfelelő (szabványon kívüli desztillációs paraméterekkel – 350°C-ig átdesztillált mennyiség 
85 V/V% alatt, 95 V/V% átdesztillált párlatmennyiség hőmérséklete 350°C felett)
350°C-ig átdesztillált mennyiség illetve észter-tartalomból adódó 4 mg KOH/g-ot meghaladó 
elszappanosítási szám miatt „más olaj” KN-kód

Üzemanyaggal történő visszaélések
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hamis gázolaj

FAME-tartalmú gázolaj

nincs növényolajnincs FAME

klasszikus bázisolaj

3. Generációs ‚designer’ üzemanyagok
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észtercsúcs

3. Generációs ‚designer’ üzemanyagok
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Észter azonosítása:
1. lépés:  alkotórészek szétválasztása oszlopkromatográfiával

szilikagéllel töltött oszlopon, különböző oldószerrel / keverékekkel
2. lépés: a szétválasztott komponensek azonosítása FT-IR vizsgálattal

Az alkalmazott módszer:
1. frakció: oldószer: hexán → komponens: alifás szénhidrogének
2. frakció: oldószer hexán:diklór-metán 9:1 elegye → aromás szénhidrogének
3. frakció: oldószer: hexán:diklór-metán 1:1 elegye → egyéb komponensek

(pl. FAME ha van benne)
4. frakció: oldószer: diklór-metán → egyéb komponensek (pl. növényolaj, ha van benne)
5. frakció: oldószer: aceton → maradék komponensek 

3. Generációs ‚designer’ üzemanyagok
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Ftalátra jellemző csúcs

1. frakció

2. frakció

3. frakció

4. frakció

5. frakció

3. Generációs ‚designer’ üzemanyagok
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Következtetés

• rutin GC,
• rutin FT-IR,
• Oszloplromatográfia FT-IR spektroszkópiával
• GC-MS
• UV-VIS
• XRF-elemösszetétel vizsgálat
• „hagyományos” analitikai vizsgálatok áruosztályozás és

minősítés érdekében

Minden ismert és nem ismert visszaélés ellenőrzés alatt tartható analitikai vizsgálatokkal
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dr. Kapillerné Dr. Dezsőfi Rita
igazgatóhelyettes

Elérhetőség: szi@nav.gov.hu

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!



Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú, „Belépő a tudás 
közösségébe, MTMI szakok és pályák népszerűsítése a 
középiskolások körében” című projektje keretében.


