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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a kannabisz legalizálásáról” címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

2017. évi ..... törvény
a kannabisz legalizálásáról
Az Országgyűlés
felismerve a kannabisz fogyasztása kriminalizálásának veszélyeit, valamint azt, hogy a büntetőjogi
elrettentésen alapuló drogpolitika nem lehet sem hatékony, sem pedig igazságos, mivel sokkal
nagyobb ártalmat okoz, mint a drogfogyasztás maga, amelyet egyébként sem képes megszüntetni
vagy megelőzni,
felismerve a kannabisz gyógyászati és rekreációs használatának létjogosultságát,
elfogadva azt, hogy a „kannabisz, mint belépő drog” elméletet a tudomány nem igazolta,
az alábbi törvényt alkotja:
1. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdésének 18. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
[459. § (1) E törvény alkalmazásában]
„18. kábítószer:
a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény
módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel
módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban,
1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II.
Jegyzékében meghatározott anyag,
b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló,
Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II.
Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotróp anyag és
c) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 2. számú mellékletében meghatározott
pszichotróp anyag
a kannabisz, kannabisz-gyanta, -extraktum és -tinktúra, a tetrahidro-kannabinol (THC) izomerek
és szterokémiai variánsaik kivételével;”
2. §
(1) E törvény alkalmazásában kannabisz: kannabisz, kannabisz-gyanta, -extraktum és -tinktúra, a
tetrahidro-kannabinol (THC) izomerek és szterokémiai variánsaik.
(2) Kannabiszt 21. életévét betöltött személy fogyaszthat. Kannabiszt 21. életévét még be nem
töltött személy kizárólag gyógyászati célból fogyaszthat. Kannabiszt kizárólag a 21. életévét
betöltött személy vásárolhat jogszabályban meghatározott üzletekben.
3. §
(1) E törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.
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(2) E törvény 1. §-a 2018. január 2. napján hatályát veszti.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a kannabisz saját célú és ipari
termesztésének, előállításának, valamint árusításának szabályait, az árusító helyek köznevelési
intézményektől való fizikai távolságát, a magánszemélynél tartható kannabisz legnagyobb
mennyiségét THC-tartalomhoz viszonyítva, a kannabisz termesztéséből és árusításából származó
állami bevételek elköltésének szabályait gondoskodva arról, hogy a kannabisz kereskedelmi
forgalmából származó adóbevételek legalább 50 %-ából drogpolitikai és ártalomcsökkentő
programok költségeit finanszírozza a központi költségvetés, továbbá 25 %-át e törvény által elért
eredmények vizsgálatára és hatástanulmányaira köteles fordítani.
(4) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a
kannabisz gyógyászati célú fogyasztásának szabályait.
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Általános indokolás
A kábítószerek, és ezen belül a kannabisz fogyasztásának jelenleg hatályos büntetőjogi
következményei rendkívül káros hatást gyakorolnak a társadalomra: a fogyasztók a büntetés
kockázata miatt elszigetelődnek, nem kapnak megfelelő egészségügyi és szociális segítséget,
közelebb kerülnek a bűnözői szférához, maguk is bűnözőkké válhatnak. Számos vizsgálat és
több államban bevezetett dekriminalizáció és legalizáció bizonyította, hogy a kábítószerekkel
való visszaélés kezelhető és visszaszorítható. Erre Magyarországon még inkább szükség van,
hiszen a könnyen hozzáférhető, interneten rendelhető kábítószerek újabb és újabb vegyületeket
tartalmaznak, amelyek a kis módosítások miatt akár nem is számítanak kábítószernek, a tiltott
listán csak megjelenésüket követően tudnak egyáltalán szerepelni, ezzel a fogyasztók is
kockázatmentesnek ítélhetik ezeket a rendkívül veszélyes szereket. Téves azt gondolni, hogy a
kábítószerek fogyasztását a büntetőjogi üldözés csökkenteni képes. Sokkal nagyobb veszélyeket
rejt. A magas büntetési tételekkel való elriasztás helyett a tényalapú prevencióra, az
ártalomcsökkentésre, a kezelésre és a rehabilitációs programokra kellene koncentrálnia az állami
drogpolitikának.
A kábítószerek büntetőjogi üldözése miatt a feketekereskedelem és a maffia legfőbb fogyasztási
cikke, hatalmas hasznot jelent a piacot uraló bűnözők számára a kábítószerek forgalmazása. Az
állam ezáltal adóbevételektől esik el, az ellenőrizetlen kereskedelem a kábítószerek minőségét is
rontja, egyre rosszabb minőségű szerek kerülhetnek a piacra, amelyek a fogyasztóra is
veszélyesek.
A legkevésbé veszélyes kábítószer a kannabisz, az emberi szervezetre gyakorolt hatása nem
hordoz nagyobb veszélyeket, mint például az alkohol vagy a dohányzás. A kannabisznak nem
ismert a halálos adagja, és nem okoz fizikai függőséget. Miután a kannabiszt a feketepiacról kell
beszereznie a fogyasztónak, ezért a minősége ellenőrizetlen, sokkal közelebb kerül a
keménydrogokhoz, hiszen a kereskedő számára a veszélyesebb drogok árusítása nagyobb
haszonnal kecsegtet, sokkal drágábban jut hozzá a kockázatos kereskedés miatt, és ezzel az
állam jelentős adóbevételektől esik el. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a kannabisz
legalizálása nem növeli a fogyasztást. Természetesen fontos, hogy megfelelően szabályozva
legyen a termesztés és árusítás, ezt széles konszenzusra és szakmai előkészítő munkára lehet
csak alapozni.
A kannabisz orvosi használata már több betegség esetében is kimutatható állapotjavulást
eredményez, fájdalomcsillapító hatású. Fontos kiemelni, hogy miután természetes anyagról van
szó, kevés mellékhatását fedezték még fel, azok nagy része is megelőzhető bizonyos vegyületek
kannabisz-növényből történő kivonásával.
A fentiek megalapozására a javaslat dekriminalizálja a kannabisz fogyasztását, megszünteti a
büntetőjogi üldözést, lehetővé teszi a fogyasztást, szabályozni rendeli a termesztés és előállítás
egyes szintjeit. A javaslat alapján kannabiszt 21. évet betöltött személy fogyaszthat, az orvosi
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célú kannabisz-fogyasztás viszont életkortól függetlenül lehetséges. A felhatalmazó
rendelkezések megteremtik a legalizáció részletszabályainak kereteit, azokat kormányrendeleti
és miniszteri rendeleti szintre utalja. Lényeges elemek a fogyasztás és forgalmazás utáni
adóbevételek elköltésére vonatkozó előírások: az adóbevételek meghatározott részét
drogpolitikai és ártalomcsökkentő programokra, valamint e javaslat által elért eredmények
vizsgálatára és hatástanulmányaira köteles fordítani az állam.

Részletes indokolás
1. §
A javaslat a kannabisz származékokat kizárja a büntetőjogi kábítószer kategóriájából, ezzel
megszüntetve a kannabisz fogyasztásával, árusításával összefüggő cselekmények
büntethetőségét, a kriminalizálást
2. §
A javaslat meghatározza a kannabisz fogalmát, valamint a fogyasztásához és vásárlásához
kapcsolódó alapvető szabályokat, a részletszabályokat azonban rendeleti szintre utalja.
3. §
Hatályba léptető és felhatalmazó rendelkezések.
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