Útijelentés
HUSRB/1203/214/025 számú Újvidék-Szeged közötti határon túli
együttműködés új harmonizált módszerek kifejlesztésében valamint közös
adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek vizsgálatára című
projekt zárókonferenciájáról
Újvidék, 2014. augusztus 27.
Összefoglaló:
A

szerb

Nemzeti

Bűnügyi

Szakértői

Központ

meghívására

a magyar delegáció tagjai – Dr. Lukács János Csongrád Megye rendőrfőkapitánya,
Csesztregi Tamás a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szerves Kémiai Analitikai Szakértői
Osztályának osztályvezető helyettese, Tolnai Balázs a Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló
Laboratórium munkatársa – 2014. augusztus 27-én a Magyarország-Szerbia IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program Harmadik Pályázati Felhívása keretében támogatott projekt
szerbiai nyilvános záróeseményén vettek részt.
A „Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált módszerek
kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer vegyületek
vizsgálatára” című projekt lezárására szervezett eseményen a projektben résztvevők mellett
mintegy 50 meghívott vett részt, elsősorban a szerb programterületen működő rendőri
szervek, ügyészségek, bíróságok, illetve a sajtó képviselői.
Az eseményt Marko Milivojevic az újvidéki Regionális Bűnügyi Szakértői Részleg igazgatója
nyitotta meg beszédével. Ezt követően a magyar delegáció vezetője, Dr. Lukács János tartott
beszédet, amelyben kiemelte a határ menti együttműködés fontosságát, méltatta a régióban
jelenleg is aktívan működő kétoldalú együttműködést a bűnügyi illetve határrendészeti
területen. Emellett hangsúlyozta a bűnügyi technikai és szakértői szakmai összefogás
jelentőségét a kábítószer szakterületen, ahol az új vegyületek (designer drogok)
megjelenésével elengedhetetlen a megfelelő szakmai felkészültség, valamint a projekt
keretében beszerzett korszerű eszközök, és az új vegyületek azonosításához készített közös
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szakmai adatbázis rendelkezésre állása. A záró előadásban Marija Petrin, az újvidéki kábítószervizsgáló laboratórium munkatársa, a projekt szerbiai kapcsolattartója mutatta be a projekt
eredményeit. Méltatta az együttműködést, és a munka keretében elkészített, a nemzetközi
szakmai közösség számára is nagy jelentőséggel bíró adatbázisok hasznosságát. A
laboratóriumok közötti szakmai együttműködés a szakértői intézetek európai hálózatának
(ENFSI) keretein belül a továbbiakban is folytatódik.
A beszédeket követően rövid állófogadással zárult az ünnepség.

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalmáért teljes mértékben a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vállalja a felelősséget, és az
semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság
állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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