
European Network Drugs ExpertiseEuropean Network Drugs Expertise

ENDEND
Európai Európai KábítószerszakértőkKábítószerszakértők hálózatahálózata

Előadó: Lehotka GergelyElőadó: Lehotka Gergely
EuropolEuropol Nemzeti IrodaNemzeti Iroda
END magyarországi koordinátora END magyarországi koordinátora 



Hatékony fellépés a Szervezett Hatékony fellépés a Szervezett 
Bűnözés ellenBűnözés ellen

= = MEGOSZTOTT FELELŐSSÉGMEGOSZTOTT FELELŐSSÉG!!!!

•• InformációInformáció--, , szaktudásszaktudás-- és a legjobb gyakorlat és a legjobb gyakorlat 
megosztása a különböző tagállamokkalmegosztása a különböző tagállamokkal. . 

•• Multinacionális kapcsolatok létrehozásaMultinacionális kapcsolatok létrehozása
-- Európai uniós és nemzetközi intézmények/partnerek bevonásaEurópai uniós és nemzetközi intézmények/partnerek bevonása
-- Kapcsolat a privát szektorralKapcsolat a privát szektorral



2004. február Brassó (GEUS szeminárium). 2004. február Brassó (GEUS szeminárium). 

Prezentáció az Európai Prezentáció az Európai KábítószerszakértőkKábítószerszakértők
Hálózatáról (END)Hálózatáról (END)



Végső jelentés megírásaVégső jelentés megírása

•• Felismerték az információFelismerték az információ-- és tapasztalatok és tapasztalatok 
megosztásának előnyeit. Fel kell állítani egy megosztásának előnyeit. Fel kell állítani egy 
nemzetközi hálózatot.nemzetközi hálózatot.

•• A már létező holland modellt vették alapul a A már létező holland modellt vették alapul a 
hálózat felállításakorhálózat felállításakor



Résztvevő országokRésztvevő országok
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• END Profil

• KÜLDETÉS
• CÉLKITŰZÉSEK
• JELLEMZŐK



KÜLDETÉS

Egy európai szintű szakértői 
együttműködés hozzájárul a 

kábítószerrel kapcsolatos problémák 
megoldásához



Célkitűzések
• Biztosítani egy (virtuális) platformot a 

szaktudás és a tapasztalatok hatékony 
cseréjének elősegítésére

• Könnyen elérhető naprakész információk 
biztosítása

• Ösztönözni a trendek és fejlődések 
azonosítását, figyelését

• Összeköttetés szakképzett tanácsadó 
szakértőkkel



Az END jellemzői
• Alapja:

– A korábbi pozitív tapasztalatok és
– Szükség a gyakorlati és elméleti szakemberek részéről

• Figyelembe venni a már létező szaktudást, 
kezdeményezéseket, struktúrákat és szervezeteket

• Multidiszciplináris / több hatóságot érintő megközelítés
• A mindennapi munka támogatása
• Nincs személyes, szenzitív vagy minősített adat!
• A létező elvek, jogszabályok és kezdeményezések 

figyelembe vétele
• Informális és rugalmas szemlélet



Elérhetőségek:

www.endproject.net

lehotkag@nebek.police.hu
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