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
projektben, a 2014. 03. 01. – 2014. 06. 30. időszakban, a Szegedi Regionális Kábítószer-vizsgáló
Laboratóriumba széles körű kutatómunka folyt a tavalyi év során beszerzett analitikai
készülékekkel. A kapott eredmények bemutatásra kerültek mind a Szegeden megrendezésre
került Nemzetközi Konferencián, mind a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézetek Európai Hálózata
Kábítószer Munkacsoport (ENFSI DWG) 20. éves értekezletén/ülésén. Elkészült a projekt
keretében vizsgált új pszichoaktív anyagok, kábítószerek és egyéb vegyületek analitikai
eredményeinek adatbázisa (vékonyréteg-kromatográfiás eredmények, előhívó reagensek és
színreakciók adatbázisa, tömegspektrum adatbázis, infravörös spektrumok adatbázisa),
melynek részleteiről a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet honlapján olvashatnak.
A standardok, származékképző szerek összeállítását, beszerzését elindítottuk.
A megvalósítási tervnek megfelelően a magyar fél több alkalommal tájékoztatta a
nyilvánosságot a projekt részleteiről. 2014. február 27-én a Kossuth Rádió ,,180 perc” című
műsora tudósított a projektről, 2014. március 25. napján az M1 ,,Srpski ekran” című
műsorában magyar-szerb nyelvű riportban mind a BSZKI, mind a szerb társintézet szakértője
ismertette a projekt lényegét, bemutatásra kerültek a Szegedi Kábítószer-vizsgáló
Laboratóriuma számára vásárolt eszközök is.
Új pszichoaktív anyagok analitikája (Chemical analysis of new psychoactive substances) címmel
nemzetközi konferenciát szerveztünk Szegeden, amelynek keretében számos toxikológus,
vegyész szakember vett részt és nyújtott szóbeli előadást. Ezzel egyidőben, projektértekezlet
megtartására is sor került, ahol a projekt előremenetelével kapcsolatos döntések születtek.
A 2014. május 27-én Szegeden megrendezett nemzetközi konferenciáról az ORFK
Kommunikációs Szolgálata nyilatkozatot adott ki, és a rendezvényről illetve a programról több
hazai műsor (Városi Televízió Szeged, RTL Klub) és hírportál (delmagyar.hu, szegedcafe.hu,
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szegedma.hu) is tudósított. A Zsaru magazinban Csesztregi Tamás a Szerves Kémiai Analitikai
Szakértői Osztály helyettes vezetője számolt be a projekt céljairól, eredményeiről.
Dr. Veress Tibor projektmenedzser részt vett a 11. Szerb Toxikológiai Társaság konferenciáján,
amely 2014. június 24. és 27. között került megrendezésre Sremski Karlovc városában.
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Ez a webfelület az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A webfelület
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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