
ÚÚjvidjvidéékk--Szeged kSzeged köözzöötti hattti hatááron tron túúli egyli együüttmttműűkkööddéés s úúj harmonizj harmonizáált lt 
mmóódszerek kifejlesztdszerek kifejlesztéésséében valamint kben valamint köözzöös adatbs adatbáázis zis 

lléétrehoztrehozáássáában a tervezett kban a tervezett káábbííttóószer vegyszer vegyüületek vizsgletek vizsgáálatlatáárara



A A MagyarorszMagyarorsz áágg--SzerbiaSzerbia IPA IPA HatHatááronron ÁÁtnytny úúllóó EgyEgy üüttmttm űűkkööddéésisi Program Program 
3. 3. ppáálylyáázatizati felhfelh íívváásasa keretkeret éébenben (HUSRB/1203) (HUSRB/1203) ttáámogatottmogatott projektprojekt adataiadatai

2014.08.31.2014.08.31.Projekt vége:

2013.03.01.2013.03.01.Projekt kezdete:

234.788,50 EUR234.788,50 EUR
Projektpartner rendelkezésére 
álló támogatás összege:

461.748,50 EUR461.748,50 EURTámogatás összege:

BBűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézet (Magyarorszzet (Magyarorszáág)g)Projektpartner:

Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központ (Szerbia)Vezető Kedvezményezett:



Programterület Magyarországon:
� Csongrád megye közigazgatási 

területe
� Bács-Kiskun megye 

közigazgatási területe

Programterület Szerbiában:
� Nyugat - Bácska (Zapadnobacki

upravni okrug),
� Észak - Bácska (Severnobacki

upravni okrug),
� Észak - Bánát (Severnobanatski

upravni okrug),
� Dél - Bácska (Južnobacki upravni

okrug),
� Közép - Bánát (Srednjebanatski

upravni okrug).



A projekt vezetA projekt vezetőő kedvezmkedvezméényezettje a szerb Nemzeti Bnyezettje a szerb Nemzeti Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i 
KKöözpont , mely 2009 zpont , mely 2009 ááprilisa prilisa óóta tagja az Eurta tagja az Euróópai Bpai Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i 
IntIntéézetek Hzetek Háállóózatzatáának (European Network of Forensic Science nak (European Network of Forensic Science InstitutesInstitutes, , 
ENFSI). ENFSI). 

A bA büüntetntetőőeljeljáárráások keretsok keretéében lefoglalt bben lefoglalt bűűnjelek valamennyi mennyisnjelek valamennyi mennyiséégi gi éés s 
nnéémely minmely minőősséégi meghatgi meghatáározrozáása a Ksa a Köözponti Laboratzponti Laboratóóriumban, riumban, 
BelgrBelgráádban tdban töörtrtéénik. nik. 

A projektben a KA projektben a Köözpont zpont ÚÚjvidjvidééki Regionki Regionáális Klis Köözpontja vesz rzpontja vesz réészt.szt.

Az Az ÚÚjvidjvidééki Regionki Regionáális Laboratlis Laboratóórium Szerbia rium Szerbia éészaki terszaki terüületletéének egyik nek egyik 
regionregionáális centrumaklis centrumakéént 2006nt 2006--ban alakult ban alakult éés 26 alkalmazottal s 26 alkalmazottal -- kkööztztüük k 
fizikaifizikai--kkéémiai szakmiai szakéértrtőőkkel, toxikolkkel, toxikolóógiai szakgiai szakéértrtőőkkel, daktiloszkkkel, daktiloszkóópiai piai 
szakszakéértrtőőkkel, szemkkel, szeméélyazonoslyazonosííttáást vst véégzgzőő szakszakéértrtőőkkel kkel -- dolgozik. dolgozik. 

Vezető Kedvezményezett: Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központ



A BA Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézet Magyarorszzet Magyarorszáág egg egéész tersz terüületletéére re 
kiterjedkiterjedőően, en, áállami feladatkllami feladatkéént alaptevnt alaptevéékenyskenysééget lget láát el a nyomozt el a nyomozóó
hathatóóssáágok gok éés bs bíírróóssáágok kirendelgok kirendeléése alapjse alapjáán kriminalisztikai, n kriminalisztikai, 
termterméészettudomszettudomáányos, orvosi nyos, orvosi éés daktiloszks daktiloszkóópiai igazspiai igazsáággüügyi szakgyi szakéértrtéés s 
terterüületletéén. n. 

Az IntAz Intéézet tagja az Eurzet tagja az Euróópai Bpai Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői Inti Intéézetek Hzetek Háállóózatzatáának nak 
(ENFSI), egy(ENFSI), együüttmttműűkköödik szdik száámos kmos küülflfööldi tldi táársintrsintéézmzméénnyel. nnyel. 
TevTevéékenyskenyséégeinek tgeinek tööbbsbbséége 2012 ge 2012 őősze sze óóta akkreditta akkreditáált. lt. 

Projektpartner: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet



A projektben az A projektben az úújvidjvidééki laboratki laboratóórium partnerekrium partnerekéént, az Intnt, az Intéézet Szerves zet Szerves 
KKéémiai Analitikai Szakmiai Analitikai Szakéértrtőői Oszti Osztáály Szegedi Regionly Szegedi Regionáális Klis Káábbííttóószerszer--
vizsgvizsgáállóó LaboratLaboratóóriuma vesz rriuma vesz réészt.szt.

A Szegedi RegionA Szegedi Regionáális Klis Káábbííttóószerszer--vizsgvizsgáállóó LaboratLaboratóórium 2002rium 2002--ttőől ml műűkköödik, dik, 
éévente mintegy 450vente mintegy 450--500 k500 káábbííttóószeres szeres üügyben vgyben véégez szakgez szakéértrtőői i 
tevtevéékenyskenysééget. get. 

A laboratA laboratóórium frium főő feladata a nyomozfeladata a nyomozóó hathatóóssáágok gok ááltal lefoglalt kltal lefoglalt káábbííttóószerszer--
gyangyanúús anyagok forenzikus vegys anyagok forenzikus vegyéészszakszszakéértrtőői vizsgi vizsgáálata lata éés a ks a káábbííttóószerszer--
piacon piacon úújonnan megjelenjonnan megjelenőő „ú„újj”” anyagok, anyagok, úún. n. designerdesigner--kkáábbííttóószerekszerek, , 
illetve illetve úúj pszichoaktj pszichoaktíív hatv hatóóanyagok azonosanyagok azonosííttáása. sa. 

A LaboratA Laboratóórium 2013 mrium 2013 máárciusrciusááttóól akkreditl akkreditáált laboratlt laboratóóriumrium..

Projektpartner: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet



A projekt cA projekt cééljalja

A projekt cA projekt céélja a magyar lja a magyar –– szerb hatszerb hatáárszakaszon, a krszakaszon, a káábbííttóó hathatáássúú anyagokkal anyagokkal 
kapcsolatos bkapcsolatos bűűncselekmncselekméények nyek üüldldöözzéésséének hatnek hatéékonyabbkonyabbáá ttéétele. tele. 

ÁÁltalltaláános cnos céélkitlkitűűzzéése az se az úúj designer kj designer káábbííttóószerszer--vegyvegyüületekre vonatkozletekre vonatkozóóan an 
kköözzöös analitikai adatbs analitikai adatbáázis kialakzis kialakííttáása, illetve a hatsa, illetve a hatáármenti rendrmenti rendőőri ri 
áállomllomáány kny káábbííttóószerek kimutatszerek kimutatáássáára alkalmas tesztekkel tra alkalmas tesztekkel töörtrtéénnőő ellellááttáása, sa, 
tovtováábbbbáá ezen tesztek hasznezen tesztek hasznáálatlatáának elmnak elmééleti leti éés gyakorlati elsajs gyakorlati elsajááttííttáássáának nak 
biztosbiztosííttáása a ksa a köözzöös hats hatáármenti trmenti táársadalmirsadalmi--gazdasgazdasáági tgi téérsrséégben.gben.



A projekt cA projekt cééljalja

A BA Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézet nagy szerepet vzet nagy szerepet váállalt a projekt kutatllalt a projekt kutatáási si 
feladataibfeladataibóól, rl, réészt vett a harmonizszt vett a harmonizáált analitikai mlt analitikai móódszerek dszerek 
kifejlesztkifejlesztéésséében, a designer drogok elvben, a designer drogok elváálasztlasztáássáában, szerkezetban, szerkezetüük k 
azonosazonosííttáássáában; mban; méérréési eredmsi eredméények adatbnyek adatbáázisba valzisba valóó feltfeltööltltéésséében. Ezen ben. Ezen 
az oktataz oktatáási tevsi tevéékenyskenyséégben is kulcsszerepet jgben is kulcsszerepet jáátszott: a projekt szaktszott: a projekt szakéértrtőői i 
szakmai elszakmai előőadadáásokat tartottak a designer drogok ksokat tartottak a designer drogok kéémimiáájjáárróól, kl, kéémiai miai 
analanalíízisziséérrőől; a kil; a kiééppüüllőő adatbadatbáázis mindennapi hasznzis mindennapi hasznáálatlatáárróól; l; workshopokatworkshopokat
szerveztszerveztüünk a knk a káábbííttóószerek fajtszerek fajtááiriróól, mintavl, mintavéételi technikteli technikáákrkróól valamint a l valamint a 
spotspot--tesztek haszntesztek hasznáálatlatáárróól.l.

Az egyAz együüttmttműűkkööddéés tovs továábbi cbbi céélja, hogy a klja, hogy a kéérdrdééses ses úúj kj kéészszíítmtméények nyek 
felismerfelismerééssééhez, valamint kiszhez, valamint kiszűűrrééssééhez hasznoshez hasznosííthatthatóó ismeretanyagok ismeretanyagok 
kerkerüüljenek ljenek áátadtadáásra a feldersra a felderííttéést vst véégzgzőő nyomoznyomozóó szervek munkatszervek munkatáársai rsai 
szszáámmáára, illetve ezen hatra, illetve ezen hatáármenti vrmenti véégrehajtgrehajtóói i áállomllomáányok, knyok, káábbííttóószerek szerek 
kimutatkimutatáássáára alkalmas gyorstesztekkel (ra alkalmas gyorstesztekkel (úún. spotn. spot--tesztekkel) ttesztekkel) töörtrtéénnőő
ellellááttáása.  A ksa.  A kéét orszt orszáág kg köözzöötti egytti együüttmttműűkkööddéés fejleszts fejlesztéése fontos eszkse fontos eszkööze a ze a 
hathatáármenti terrmenti terüületek kletek köözbiztonszbiztonsáággáának nnak nöövelveléésséének nek éés a nemzetks a nemzetköözi zi 
szervezett bszervezett bűűnnöözzéés elleni harcnak.s elleni harcnak.



EredmEredméényeknyek

ElkElkéészszüültek a projektltek a projekt keretkeretéében vizsgben vizsgáált lt úúj pszichoaktj pszichoaktíív anyagok v anyagok éés egys egyééb b 
vegyvegyüületek analitikai eredmletek analitikai eredméényeinek adatbnyeinek adatbáázisai, spektrumkzisai, spektrumköönyvtnyvtáárai:rai:

-- VVéékonyrkonyréétegteg--kromatogrkromatográáfifiáás eredms eredméények, elnyek, előőhhíívvóó reagensek reagensek éés s 
szszíínreakcinreakcióók adatbk adatbáázisa zisa 

-- TTöömegspektrum adatbmegspektrum adatbáázis zis 

-- InfravInfravöörröös spektrumok adatbs spektrumok adatbáázisazisa

Az adatbAz adatbáázisok mindenki szzisok mindenki száámmáára elra eléérhetrhetőők honlapunkon: k honlapunkon: www.bszki.huwww.bszki.hu



EredmEredméényeknyek

A projekt megvalósítása során a két együttműködő intézet kapcsolata 
megerősödött, szakmai ismereteinket, tapasztalatainkat a rendszeres 
projektértekezletek és szakmai képzések alkalmával osztottuk meg 
egymással.

A pályázat keretében a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet "Új pszichoaktív 
anyagok analitikája (Chemical analysis of new psychoactive substances)" 
címmel nemzetközi konferenciát szervezett Szegeden, 2014. május 27-
én. A konferenciára a projektben résztvevő magyar és szerb bűnügyi 
szakértői intézetek szakértői mellett a toxikológiai terület hazai 
szakemberei is ellátogattak.  A konferencia szakmai szempontból 
kiemelkedő jelentőségű volt, mind a magyar-szerb kétoldalú szakmai 
együttműködés, mind pedig a lefoglalt anyagok vizsgálatát és a 
toxikológiai vizsgálatokat végző szakemberek szakmai összefogása 

szempontjából.



EredmEredméényeknyek

2014 augusztus2014 augusztusáában szakmai tovban szakmai továábbkbbkéépzpzéést szerveztst szerveztüünk azon feldernk azon felderííttéést st 
vvéégzgzőő nyomoznyomozóó szervek szszervek száámmáára, melyek a magyarra, melyek a magyar--szerb hatszerb hatáár r 
kköözelzeléében teljesben teljesíítenek szolgtenek szolgáálatot latot éés munks munkáájuk sorjuk soráán kn káábbííttóószerekkel, szerekkel, úúj j 
pszichoaktpszichoaktíív anyagokkal kerv anyagokkal kerüülhetnek kapcsolatba. lhetnek kapcsolatba. 

A kA kéépzpzéés cs céélja az volt, hogy az egyre nagyobb fenyegetlja az volt, hogy az egyre nagyobb fenyegetéést jelentst jelentőő úún. n. 
designer drogok  felismerdesigner drogok  felismeréésséében ben éés kiszs kiszűűrréésséében segben segíítse a nyomoztse a nyomozóó
szervek munkszervek munkáájjáát.t.

A hatA hatáármenti vrmenti véégrehajtgrehajtóó áállomllomáányt knyt káábbííttóószerek kimutatszerek kimutatáássáára alkalmas ra alkalmas úún. n. 
spotspot--tesztekkel (gyorstesztekkel) ltesztekkel (gyorstesztekkel) lááttuk el, ezzel is elttuk el, ezzel is előősegsegíítve a tve a 
rendrendőőrsrséég munkg munkáájjáát kt káábbííttóó hathatáássúú anyagokkal szembeni harcban. A anyagokkal szembeni harcban. A 
kkéépzpzéés rs réészszéét kt kéépezte a tesztek hasznpezte a tesztek hasznáálatlatáának gyakorlati oktatnak gyakorlati oktatáása is. sa is. 



EredmEredméényeknyek

Az elnyert tAz elnyert táámogatmogatáási keretbsi keretbőől l úúj analitikai nagymj analitikai nagyműűszerek (infravszerek (infravöörröös s 
spektrofotomspektrofotomééter, ter, ggáázkromatogrzkromatográáffalffal kapcsolt kapcsolt ttöömegspektrommegspektromééterter, , 
nagyhatnagyhatéékonyskonysáággúú folyadfolyadéékkromatogrkkromatográáfifiáás ks kéészszüülléék) megvk) megváássáárlrláássáára ra 
nynyíílt lehetlt lehetőősséég a Szegedi Regiong a Szegedi Regionáális Laboratlis Laboratóóriumba. riumba. 



EredmEredméényeknyek

A kutatA kutatáásokhoz nsokhoz néélklküüllöözhetetlen zhetetlen úúj vegyj vegyüületekbletekbőől, hiteles referencia l, hiteles referencia 
anyagok  valamint szanyagok  valamint száármazrmazéékkkkéépzpzőő szerek, vegyszerek is beszerzszerek, vegyszerek is beszerzéésre sre 
kerkerüültek. ltek. 



A hazai projektterA hazai projektterüületen mleten műűkkööddőő rendrendőőrkapitrkapitáánysnysáágokgok

BBáácscs--Kiskun Megyei RendKiskun Megyei Rendőőrr--ffőőkapitkapitáánysnysáágg
PostacPostacíím: 6001 Kecskemm: 6001 Kecskeméét Pf.: 302t Pf.: 302
CCíím: 6000 Kecskemm: 6000 Kecskeméét, Batthyt, Batthyáány utca 14.ny utca 14.
Telefon: +36Telefon: +36--76/51376/513--300300
Fax: +36Fax: +36--76/51376/513--301301
BM telefon: 03BM telefon: 03--33/311133/3111
BM fax: 03BM fax: 03--33/306533/3065
EE--mail: mail: bacsmrfk@bacs.police.hubacsmrfk@bacs.police.hu
RendRendőőrfrfőőkapitkapitáány: Dny: Dáávid Kvid Káároly r. dandroly r. dandáártrtáábornok, bornok, 

rendrendőőrsrséégi fgi főőtantanáácsoscsos

Baja RendBaja Rendőőrkapitrkapitáánysnysáágg
PostacPostacíím: 6500 Baja Pf.: 106m: 6500 Baja Pf.: 106
CCíím: 6500 Baja, Km: 6500 Baja, Kööztztáársasrsasáág tg téér 3.r 3.
Telefon: +36Telefon: +36--79/54079/540--100100
Fax: +36Fax: +36--79/54079/540--112112
EE--mail: mail: ugyelet.bajark@bacs.police.huugyelet.bajark@bacs.police.hu
RendRendőőrkapitrkapitáány: Andrny: Andráás Istvs Istváán r. alezredes, n r. alezredes, 

rendrendőőrsrséégi fgi főőtantanáácsoscsos

Kiskunhalas RendKiskunhalas Rendőőrkapitrkapitáánysnysáágg
PostacPostacíím: 6401 Kiskunhalas Pf.: 64m: 6401 Kiskunhalas Pf.: 64
CCíím: 6400 Kiskunhalas, Mm: 6400 Kiskunhalas, Máártrtíírok rok úútja 25.tja 25.
Telefon: +36Telefon: +36--77/42377/423--255255
Fax: +36Fax: +36--77/42377/423--255255
BM telefon: 03BM telefon: 03--33/681033/6810
EE--mail: mail: ugyelet.kiskunhalasrk@bacs.police.huugyelet.kiskunhalasrk@bacs.police.hu
RendRendőőrkapitrkapitáány: Molnny: Molnáár Lr Láászlszlóó GGáábor r. alezredes, bor r. alezredes, 

rendrendőőrsrséégi tangi tanáácsoscsos

CsongrCsongráád Megyei Rendd Megyei Rendőőrr--ffőőkapitkapitáánysnysáágg
PostacPostacíím: 6701 Szeged Pf.: 411m: 6701 Szeged Pf.: 411
CCíím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugm: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugáárrúút 22t 22--24. 24. 
Telefon: +36Telefon: +36--62/56262/562--400400
Fax: +36Fax: +36--62/56262/562--400400
BM telefon: 03BM telefon: 03--33/100633/1006
EE--mail: mail: ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.huugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
RendRendőőrfrfőőkapitkapitáány: dr. Lukny: dr. Lukáács Jcs Jáános r. nos r. 

danddandáártrtáábornok,bornok,
rendrendőőrsrséégi fgi főőtantanáácsoscsos

Szeged RendSzeged Rendőőrkapitrkapitáánysnysáágg
PostacPostacíím: 6701 Szeged Pf.: 447 m: 6701 Szeged Pf.: 447 
CCíím: 6721 Szeged, Pm: 6721 Szeged, Páárizsi krt. 16rizsi krt. 16--22. 22. 
Telefon: +36Telefon: +36--62/56262/562--400400
Fax: +36Fax: +36--62/56262/562--400 mell400 melléék: 1032, 1733k: 1032, 1733
BM telefon: 03BM telefon: 03--33/107633/1076
EE--mail: mail: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.huugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu
RendRendőőrkapitrkapitáány: dr. ny: dr. ZZéélitylity LLáászlszlóó r. ezredes, r. ezredes, 

rendrendőőrsrséégigi
ffőőtantanáácsoscsos



A hazai projektterA hazai projektterüületen mleten műűkkööddőő üügygyéészsszséégekgek

BBáácscs--Kiskun Megyei FKiskun Megyei Főőüügygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6001 Kecskemm: 6001 Kecskeméét, Pf.: 13.t, Pf.: 13.
CCíím: 6000 Kecskemm: 6000 Kecskeméét, Rt, Ráákkóóczi czi úút 7.t 7.
Telefon: +36Telefon: +36--76/51476/514--600600
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--76/51476/514--611611
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--76/51476/514--610610
EE--mail: mail: bac.fou@mku.hubac.fou@mku.hu
FFőőüügygyéész: Dr. Nsz: Dr. Náánnáási Lsi Láászlszlóó

Bajai VBajai Váárosi rosi ÜÜgygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6501 Baja, Pf.: 45.m: 6501 Baja, Pf.: 45.
CCíím: 6500 Baja, Kazinczy u. 1m: 6500 Baja, Kazinczy u. 1––3.3.
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--79/32279/322--981981

KecskemKecskemééti Vti Váárosi rosi ÜÜgygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6001 Kecskemm: 6001 Kecskeméét, Pf.: 138.t, Pf.: 138.
CCíím: 6000 Kecskemm: 6000 Kecskeméét, Mt, Máátytyáási u. 3.si u. 3.
Telefon: +36Telefon: +36--76/51476/514--600600
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--76/51476/514--622622

Kiskunhalasi VKiskunhalasi Váárosi rosi ÜÜgygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6401 Kiskunhalas, Pf.: 18.m: 6401 Kiskunhalas, Pf.: 18.
CCíím: 6400 Kiskunhalas, Km: 6400 Kiskunhalas, Kööztztáársasrsasáág u. 14.g u. 14.
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--77/42177/421--433433
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--77/42277/422--626626

CsongrCsongráád Megyei Fd Megyei Főőüügygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6701 Szeged, Pf.: 432.m: 6701 Szeged, Pf.: 432.
CCíím: 6720 Szeged, Szm: 6720 Szeged, Szééchenyi tchenyi téér 4.r 4.
Telefon: +36Telefon: +36--62/56262/562--562562
Telefon: +36Telefon: +36--62/42662/426--745,745,
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--62/42062/420--601601
EE--mail: mail: cso.fou@mku.hucso.fou@mku.hu
FFőőüügygyéész: Dr. Kopasz Zsoltsz: Dr. Kopasz Zsolt

Szegedi VSzegedi Váárosi rosi ÜÜgygyéészsszséégg
PostacPostacíím: 6701 Szeged, Pf.: 432.m: 6701 Szeged, Pf.: 432.
CCíím: 6720 Szeged, Szm: 6720 Szeged, Szééchenyi tchenyi téér 4.r 4.
Telefon: +36Telefon: +36--62/42662/426--181,181,
Telefon/Fax: +36Telefon/Fax: +36--62/42062/420--810810



A hazai projektterA hazai projektterüületen mleten műűkkööddőő bbíírróóssáágokgok

KecskemKecskemééti Tti Töörvrvéénysznyszéékk
PostacPostacíím: 6001 Kecskemm: 6001 Kecskeméét, Pf. 12.t, Pf. 12.
CCíím: 6000 Kecskemm: 6000 Kecskeméét, Rt, Ráákkóóczi czi úút 7.t 7.
Telefon: +36Telefon: +36--76/51976/519--519519
EE--mail cmail cíím: m: birosag@kecskemetit.birosag.hubirosag@kecskemetit.birosag.hu
ElnElnööke: Dr. Bicskei Ferencke: Dr. Bicskei Ferenc
ElnElnöökhelyettese: Dr. khelyettese: Dr. HusekHusek DDáánielniel
BBüüntetntetőő KollKolléégium vezetgium vezetőője: Dr. Sje: Dr. Sáárkrköözy Szabolcszy Szabolcs
PolgPolgááriri--GazdasGazdasáágigi--KKöözigazgatzigazgatáásisi--MunkaMunkaüügyigyi KollKolléégium gium 

vezetvezetőője:je:
Dr. Balogh ZoltDr. Balogh Zoltáánn

Bajai JBajai Jáárráásbsbíírróóssáágg
PostacPostacíím: 6501 Baja, Pf.: 34.m: 6501 Baja, Pf.: 34.
CCíím: 6500 Baja, Kazinczy u. 1m: 6500 Baja, Kazinczy u. 1--3.3.
Telefon: +36Telefon: +36--79/32279/322--144144
Telefax: +36Telefax: +36--79/32579/325--204204
EE--mail cmail cíím: m: birosag@baja.birosag.hubirosag@baja.birosag.hu
ElnElnööke: Dr. Csordke: Dr. Csordáás Ps Pááll
ElnElnöökhelyettese: Dr. Szkhelyettese: Dr. Száántntóó AnitaAnita

Kiskunhalasi JKiskunhalasi Jáárráásbsbíírróóssáágg
PostacPostacíím: 6401 Kiskunhalas, Pf.: 9.m: 6401 Kiskunhalas, Pf.: 9.
CCíím: 6401 Kiskunhalas, Km: 6401 Kiskunhalas, Kööztztáársasrsasáág u. 14.g u. 14.
Telefon: +36Telefon: +36--77/42177/421--444444
Telefax: +36Telefax: +36--77/42277/422--745745
EE--mail cmail cíím: m: birosag@kkhalas.birosag.hubirosag@kkhalas.birosag.hu
ElnElnööke: Nagynke: Nagynéé Dr. Tajti IlonaDr. Tajti Ilona
ElnElnöökhelyettese: Dr. Tamkhelyettese: Dr. Tamáás s AdrienneAdrienne

Szegedi TSzegedi Töörvrvéénysznyszéékk
PostacPostacíím: 6701 Szeged, Pf. 408.m: 6701 Szeged, Pf. 408.
CCíím: 6720 Szeged, Szm: 6720 Szeged, Szééchenyi tchenyi téér 4.r 4.
Telefon: +36Telefon: +36--62/56262/562--500500
EE--mail cmail cíím: m: birosag@szegedit.birosag.hubirosag@szegedit.birosag.hu
ElnElnööke: dr. ke: dr. TTáárkrkáányny--SzSzűűcscs BabettBabett
ElnElnöökhelyettese: Rkhelyettese: Róózszsáánnéé dr. Markdr. Markóó ZsuzsannaZsuzsanna
PolgPolgááriri--GazdasGazdasáágigi KollKolléégium vezetgium vezetőője: dr. je: dr. KrajkKrajkóó ZsuzsannaZsuzsanna
BBüüntetntetőő KollKolléégium vezetgium vezetőője: dr. Joje: dr. Joóó AttilaAttila
Szegedi JSzegedi Jáárráásbsbíírróóssáágg
PostacPostacíím: 6701 Szeged, Pf. 424.m: 6701 Szeged, Pf. 424.
CCíím: 6720 Szeged, Szm: 6720 Szeged, Szééchenyi tchenyi téér 4.r 4.
Telefon: +36Telefon: +36--62/56262/562--500500
Telefax: +36Telefax: +36--62/56262/562--506506
EE--mail cmail cíím: m: birosag@szeged.birosag.hubirosag@szeged.birosag.hu
ElnElnööke: Kardosnke: Kardosnéé dr. Csorba dr. Csorba ÁÁgnesgnes
ElnElnöökhelyettese: dr. Kkhelyettese: dr. Kááddáár Jr Jóózsef Gzsef Gááborbor



TovTováábbi tudnivalbbi tudnivalóókk

AkronimAkronim: NCTCNSHIFSSZ12 : NCTCNSHIFSSZ12 

ProjektazonosProjektazonosííttóó: HUSRB/1203/214/025 : HUSRB/1203/214/025 

A programrA programróól rl réészletes tszletes táájjéékoztatkoztatáás a s a www.huwww.hu--srbsrb--ipa.comipa.com weboldalon talweboldalon taláálhatlhatóó. . 

A magyar nyelvA magyar nyelvűű vvááltozat a ltozat a www.huwww.hu--srbsrb--ipa.comipa.com/hu/hu ccíímen men éérhetrhetőő el.el.

Hazai projektmenedzsment:Hazai projektmenedzsment:

Dr. Veress Tibor Dr. Veress Tibor –– projektmenedzserprojektmenedzser

Dr. JuhDr. Juháász Msz Máárta rta –– projekt koordinprojekt koordináátortor

Csesztregi TamCsesztregi Tamáás s –– tudomtudomáányos tannyos tanáácsadcsadóó

Dr. Nagy JDr. Nagy Júúlia lia –– tudomtudomáányos tannyos tanáácsadcsadóó

Varga Tibor Varga Tibor –– kutatkutatóó

Tolnai BalTolnai Baláázs zs –– kutatkutatóó asszisztensasszisztens

IntIntéézmzméényi megvalnyi megvalóóssííttáásséért felelrt felelőős:s:

Dr. Nogel MDr. Nogel Móónika nika –– projektvezetprojektvezetőő

Hazai Hazai projektmenedzsementprojektmenedzsement



A BA Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézet elzet eléérhetrhetőősséégeigei

SzSzéékhely: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.khely: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.

LevelezLevelezéési csi cí-í-m: 1903 Budapest, Pf.: 314/4.m: 1903 Budapest, Pf.: 314/4.

Honlap:Honlap:www.bszki.huwww.bszki.hu

EE--mail: bszki@mail: bszki@orfk.police.huorfk.police.hu

Telefon:(+36Telefon:(+36--1) 4771) 477--2161 2161 -- BMBM--szszáám: 18m: 18--334334

Telefax:(+36Telefax:(+36--1) 4771) 477--2185 2185 -- BMBM--fax: 18fax: 18--285285

VezetVezetőő: Dr. Nagy G: Dr. Nagy Gáábor fbor főőtantanáácsos, igazgatcsos, igazgatóó, c, cíímzetes egyetemi docens mzetes egyetemi docens 



KKéészszüült: 2014. augusztus 30.lt: 2014. augusztus 30.

SzerzSzerzőők: Dr. Nogel Mk: Dr. Nogel Móónika, Dr. Juhnika, Dr. Juháász Msz Máárta, Tolnai Balrta, Tolnai Baláázs, zs, 

Szerkesztette: Dr. Nogel MSzerkesztette: Dr. Nogel Móónikanika

Kiadja: BKiadja: Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézetzet

Ez a kiadvEz a kiadváány az Eurny az Euróópai Unipai Unióó ppéénznzüügyi tgyi táámogatmogatáássáával valval valóósult meg. A tartalomsult meg. A tartaloméért rt 
teljes mteljes méértrtéékben a Bkben a Bűűnnüügyi Szakgyi Szakéértrtőői i éés Kutats Kutatóóintintéézet vzet váállalja a felelllalja a felelőőssssééget, get, éés s 
az semmilyen kaz semmilyen köörrüülmlméények knyek köözzöött nem tekinthettt nem tekinthetőő az Euraz Euróópai Unipai Unióó éés / vagy az s / vagy az 
IrIráánynyííttóó HatHatóóssáág g áálllláásfoglalsfoglaláássáát tt tüükrkröözzőő tartalomnak.tartalomnak.

Minden jog fenntartva!


