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Droghasználattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági költségek 
Hajnal György Ph.D., a Magyar Közigazgatási Intézet  

tudományos főmunkatársának beszámolója 
 

A konferencia célja a droghasználattal kapcsolatos társadalmi-gazdasági költségek (cost-of-
illness, COI) becslési módszertanával kapcsolatos irányelvek kidolgozása, a becsléssel 
kapcsolatos tagállami és EMCDDA-feladatok, ill. feladatmegosztással kapcsolatos javaslatok 
kidolgozása volt. 
A prezentációk az európai és Egyesült Államokbeli kutatásokat és módszertani ismereteket 
foglalták össze majd a felmerült kérdésekkel és alternatívákkal kapcsolatos vitákra, 
véleménycserére, valamint a csoport álláspontjának véglegesítésére került sor. 
A találkozó – még nem végleges – eredményei alapján valószínűsíthető, hogy az EMCDDA 
aktív részt fog vállalni a tagállamok által szolgáltatandó COI adatok előállítására vonatkozó, 
európai szinten egységes módszertan kialakításában. A Magyarországon rendelkezésre álló 
információs és szakértői kapacitás korlátainak, valamint az eddig nyert kutatási 
tapasztalatoknak a tükrében fontos, hogy a módszertani munka folyamatában továbbra is 
érvényesüljön a magyar álláspont. 
A szakértői találkozó az eddiginél jóval pontosabb bepillantást engedett a COI-becslésekkel 
kapcsolatos európai uniós elvárások, a használt fogalomkészlet és a módszertani 
standardok részleteibe. Ezen ismeretek alkalmazására a következő években készülő ország-
jelentések elkészítése során kiterjedten több területen is (COI becslés, költségvetési 
kiadások becslése) alkalmazni lehet. ■ 
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Kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozás éves szakértői megbeszélése – 
Nádas Eszter, a Nemzeti Drog Fókuszpont koordinátorának beszámolója 

 
A találkozón az EMCDDA munkatársai számoltak be az indikátorral kapcsolatos új 
fejleményekről, majd az Eurostat munkatársai ismertették a hivatal halálozással kapcsolatos 
projektjeit. A megbeszélésnek az új fejlemények megtárgyalásán kívül két fő témája volt: a 
kokainhalálozás, valamint a kábítószer-fogyasztók halandóságának vizsgálata. Három 
előadás hangzott el a kokain halálesetekről (Németország, Egyesült Királyság, Olaszország) 
és hat ország számolt be elkészült, vagy tervezett mortalitás-vizsgálatról (Norvégia, Bulgária, 
Lengyelország, Ausztria, Málta, Spanyolország). Két ország bemutatta, hogy milyen 
fejlesztések folynak éppen az adatgyűjtés javítása érdekében (Magyarország, Románia).  
 
A megbeszélést workshop követte, melyen azon tagállamok, ahol végeztek már mortalitás-
vizsgálatokat, ismertették az eredményeiket, valamint a teljes halandóság kiszámításához 
kaptak útmutatást a résztvevők.  
Hazánkban egyelőre nem készült mortalitás-vizsgálat, a megbeszélésen elhangzottak 
segítséget nyújtanak egy ilyen jövőbeni vizsgálat megtervezéséhez. ■ 

 
 
 
 
 
 

Új drogok kockázatelemzésének irányelvei - Guidelines for Risk Assessment of New Drugs 
Ujváry István az MTA Kémiai Kutató Központ  

Biomolekuláris Intézet munkatársának beszámolója 
 

A rendezvény célja az EMCDDA által megbízott holland szakértők által benyújtott 
javaslatterv megvitatása és javaslattétel módosításokra volt. A résztvevők általános 
véleménye szerint a jelenlegi Irányelvek alapvető átdolgozására nincs szükség, az abban 
foglalt természet- és társadalomtudományos szempontok alapján megvalósítható a fel-
felbukkanó újabb pszichoaktív anyagok farmako-toxikológiai jellemzése. A holland javaslat 
újítása az, hogy egy új drog kockázat-azonosítása és kockázatértékelése az ún. Delphi-
módszer szerint történne. Eszerint egy kijelölt szakértőcsoport tagjai – első lépésében 
egymástól függetlenül – egy meghatározott pontrendszer alapján jellemzik az adott drog 
tulajdonságait, a használat egyéni és társadalmi következményeit, majd az így összegyűlt 
adatok alapján közös véleményre jutva javaslatot tesznek az adott drog esetleges törvényi 
szabályozására. 
Az ülésen „A rational scale for assessing the risks of drugs of potential misuse” címmel 
elődást tartott Dr. Leslie A. King, aki a brit Advisory Council on Misuse of Drugs testületben 
folytatott azon munkájáról számolt be, amelyben 20 drog ill. kábítószer veszélyességét 
vizsgálva a közelmúltban javaslatot tettek a brit kormánynak az egyes kábítószerek 
veszélyességük szerinti (át)kategorizálására. Az ülésen magyar részről Risk identification 
and risk assessment of new drugs címmel hangzott el előadás Ujváry Istvántól. 
Élénk vita alakult ki arról, hogy miként lehet felmérni az illegálisan piacra kerülő új 
pszichoaktív anyagok fogyasztásának az egészségkárosító hatását, ezen anyagokról 
ugyanis általában igen kevés humánfarmakológiai és -toxikológiai ismeret áll rendelkezésre. 
Az ilyen anyagok veszélyességét fokozhatja, hogy rendszerint nem önmagukban, hanem 
más pszichoaktív szerekkel (kábítószerek, alkohol, gyógyszerek, stb.) együtt fogyasztják 
őket.  
Az EMCDDA eddig tevékenységének tapasztalatai ugyanakkor kedvezőnek minősíthetők, az 
elmúlt években ugyanis mintegy fél tucat új szintetikus drog széleskörű terjesztését sikerült 
korlátozni azzal, hogy az eseti kockázatelemzések alapján az EU országai megfelelő jogi 
lépéseket tettek ezen szerek ellenőrzésére ill. „tiltó listára” helyezésére.■ 
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