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Összefoglaló:
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Harmadik
Pályázati Felhívása keretében támogatott projekt keretében, a Bűnügyi Szakértői és
Kutatóintézet és a szerb Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központjának Újvidéki Regionális
Részlege „Új pszichoakítv anyagok” című workshopjának kivitelezésére került sor 2014.
augusztus 28-án. A Szegeden megtartott szakmai továbbképzés azon felderítést végző
nyomozó szervek részére szólt, melyek a magyar-szerb határ közelében teljesítenek
szolgálatot és munkájuk során kábítószerekkel, új pszichoaktív anyagokkal kerülhetnek
kapcsolatba.
A képzés célja az volt, hogy az egyre nagyobb fenyegetést jelentő ún. designer drogok
felismerésében és kiszűrésében segítse a nyomozó szervek munkáját. A rendezvényt
követően, a határmenti végrehajtó állományt kábítószerek kimutatására alkalmas ún.
spot-tesztekkel (gyorstesztekkel) láttuk el, ezzel is elősegítve a rendőrség munkáját a
kábító hatású anyagokkal szembeni harcban. A képzés részét képezték a tesztek
használatának elméleti és gyakorlati oktatása is. Csesztregi Tamás előadásában jelezte,
Magyarországon egyértelműen megfigyelhető az új pszichoaktív szerek („designer
drogok”) növekedése a klasszikusnak számító kábítószerekkel szemben. Hazánkban,
növényi törmelékekre impregnált szintetikus kannabinoidok, továbbá, por formájában
megjelenő katinon-származékok fordulnak elő nagy számban. Több új pszichoaktív
anyag

fogyasztása

kapcsán,

számos

halálesetről,

viselkedésformáról számoltak be.
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mérgezésről

és

szokatlan

Rass Péter, a Biomedica Hungária Kft. képviselője bemutatta az M.M.C. International
B.V. mint a kábítószerek, kábító hatású anyagok azonosítására eszközöket fejlesztő
társaságot. A cég által forgalmazott tesztek egy egységben tartalmazzák az
ampullanyitót, a katalizátorszemcsét és a zárókupakot, ezáltal biztosítva ezen tesztek
biztonságos, gyors és egyszerű kezelhetőségeit. A

gyorstesztek előnyeinek

felsorakoztatása mellett, az előadó számos különböző témaköröket, úgy mint
csempészési technikákat, ellenőrzött anyagok mellékhatásait felölelő kurzusokat is
javasolt meghallgatásra.
Tolnai Balázs előadásában a szintetikus kannabinoidokra és a katinon-származékokra
kidolgozott gyorstesztekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait mutatta be különböző
lefoglalt anyagokra. A tesztek alkalmazásának lépései porokra, tablettákra és
növényekre is bemutatásra került. Konklúzióként elmondta, a beszerzett tesztek
segítségével jelentősen bővült a gyorsteszttel is vizsgálható anyagok listája, azonban a
gyorstesztek továbbra is csak tájékoztató jellegű információval bírnak, így egy pozitív
teszt eredménye nem feltétlenül jelenti, hogy illegális anyagról van szó és fordítva.
Utolsó magyar előadóként Varga Tibor tartotta meg prezentációját, melynek
keretében, a szakértői vizsgálatok céljairól, módszereiről továbbá az új hatóanyagok
azonosításáról számolt be. Lefoglalt anyagok minőségi analíziseinek lépéseit, tiszta
anyagok azonosítására, többkomponensű keverékek vizsgálatára, illetve folyadékok és
növényi törmelékek ún. „herbál”-ok FT-IR spektroszkópiával kapott eredményeit is
bemutatta. A gázkromatográfia-tömegspektrometria mint alapvető azonosítási
módszer az illegális anyagok rutinvizsgálatban ugyancsak tárgyalásra került. A
mennyiségi meghatározásra alkalmas GC, HPLC, NMR technikák közül, a marihuana
hatóanyag-tartalmának HPLC módszerrel történő meghatározása került bemutatásra.
Varga Tibor beszédében rámutatott az új szerek, hatóanyagok azonosításában
jelentkező nehézségekre és kihívásokra is. A workshop zárásaként, a szerb partner
számolt be a gyorstesztek alkalmazásairól.
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A kávészünet és ebéd során nyílt lehetőség személyes kapcsolatfelvételre, további
információcserére.
A hallgatóságot a továbbképzésen a magyar-szerb határszakaszon lévő magyar és szerb
megyék rendőri szerveitől a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények szakemberei
(nyomozók, vizsgálók, technikusok) alkották. A szerb munkatársak részére az
előadásokat szinkrontolmács fordította.
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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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