Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
HUSRB/1203/214/025 Újvidék-Szeged közötti határon túli együttműködés új harmonizált
módszerek kifejlesztésében valamint közös adatbázis létrehozásában a tervezett kábítószer
vegyületek vizsgálatára
Projekt kód: NCTCNSHIFSSZ12
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében támogatott
projekt 2014. 07. 01. – 2014. 08. 31. közötti utolsó megvalósítási szakaszában, számos, fontos
esemény megvalósításra került. A pályázat készítésekor megfogalmazott konkrét célok elérése
érdekében továbbra is aktívan közreműködtünk.
A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet és a szerb Nemzeti Bűnügyi Szakértői Központjának
Újvidéki Regionális Részlege „Új pszichoakítv anyagok” című workshopjának megvalósítására
2014. augusztus 22-én Újvidéken és 2014. augusztus 28-án Szegeden került sor. A 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. „dízájner drogok” felismerésében és kiszűrésében segítse a nyomozó szervek
munkáját. A workshopon színvonalas előadások hangzottak el mind a magyar mind a szerb
projekttagok részéről.
A projekt előrehaladási ütemterveknek megfelelően, a harmonizált analitikai módszerekről és
kiépített adatbázisokról szóló képzésekre is sor került. Az oktatások során, a projekt magyar
tagjai tartottak előadásokat és osztották meg a dízájner vegyületek analízisére kifejlesztett
analitikai módszerekkel kapcsolatos tapasztalataikat és az új pszichoaktív anyagok
azonosítására kiépített analitikai adatbázisok vonatkozásában ismereteiket a Vezető
Kedvezményezettel.
A „dizájner” vegyületek számában és fajtájában bekövetkezett drasztikus emelkedés
szükségessé teszi a Főszerződés módosítását. Ennek megfelelően a Főszerződés módosítására
vonatkozó kérelmet elkészítettük.
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Július 7-én, a Kékfény című bűnügyi magazinműsorban, Csesztregi Tamás a Szerves Kémiai
Analitikai Szakértői Osztály helyettes vezetője számolt be a programról, a projekt keretében
kitűzött célokról, feladatokról, bemutatásra kerültek továbbá a Szegedi Kábítószer-vizsgáló
Laboratórium számára vásárolt eszközök is. A rendezvény kapcsán további, a nyilvánosságot
célzó nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben is szó esett a feketepiacon aktuálisan
jelenlévő legújabb szerekről.
Augusztus 19-én a magyar partner elsőszintű Ellenőrző Testülete látogatást tett a Szegedi
Kábítószer-vizsgáló Laboratóriumba, ahol a beszerzett analitikai műszereket, eszközöket
valamint a beszerzések vonatkozásában keletkezett valamennyi eredeti dokumentációs
anyagot megtekintették.
A gyorstesztek használatát bemutató brosúra megszerkesztésére és a projektben elért
eredményeket bemutató pamflet összeállítására is sor került.
Az új vegyületek azonosítására szolgáló infravörös spektroszkópiával kapott eredményekből
nemzetközi tudományos folyóiratban való közlésre szánt kéziratot készítettünk el.
A szerb partner által szervezett Záró Rendezvényen Marko Milivojevic, a szerb
Belügyminisztérium képviselője és Dr. Lukács János Csongrád-megye rendőrfőkapitánya
elmondták, a pályázat készítésekor megfogalmazott konkrét célok elérésében, a két
partnerintézmény aktív közreműködése vitathatatlan. Hangsúlyozták, a projekt sikere a
kábítószer szakterületen működő bűnügyi technikai és szakértői szakmai összefogásban rejlik.
A Záró Rendezvényről és az augusztus 28-ai Workshopról a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
honlapján (http://www.bszki.hu/ and http://www.bszki.hu/english/) olvashatnak.
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weboldalaira korábban feltöltésre kerültek) az EMCDDA által karbantartott európai
adatbázisok között is elérhetők lesznek. A létrehozott könyvtárak vonatkozásában a különböző
nemzetközi forenzikus közösségektől is, mint például Európai Igazságügyi Szakértői Intézetek
Hálózatának Kábítószer-vizsgáló Munkacsoportjától (ENFSI DWG) pozitív visszajelzéseket
kaptunk. A folyamatos frissítés elengedhetetlen az adatok naprakészen tartásához, lévén a
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határmenti régióban is folyamatos az új anyagok megjelenése. Ezáltal biztosított a projekt
keretében kapott adatbázisok szerepének, jelentőségének hosszú távú hatása.

Ez a webfelület az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A webfelület
tartalmáért teljes mértékben a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet vállalja a felelősséget, és

3

az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító
Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
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