
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15979.

Benyújtás dátuma: 2017-06-06 11:36

Parlex azonosító: 1GZGKSCV0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Fodor Gábor (független)
Törvényjavaslat címe: Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz 
gyógyászati használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról 

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C.
törvénynek  a  kannabisz  gyógyászati  használatának  engedélyezésével  összefüggő
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a kannabisz gyógyászati
használatának engedélyezésével összefüggő módosításáról

Az Országgyűlés
elfogadva,  hogy  a  kannabisz  növény  és  származékai  egyes  betegségek  esetén  gyógyszerként,
gyógyhatású szerként és gyógynövényként minősíthetőek,
elismerve,  hogy  egyes  betegségek  esetén  természetes  fájdalomcsillapító,  görcsoldó,  hányás
csillapító, epilepszia-ellenes és gyulladáscsökkentő,
az alábbi törvényt alkotja:

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 178. § (6) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„178. §

(6) Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából termeszt,
megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel  büntetendő.  Nem  büntethető  az  engedélyben  meghatározott  kábítószerrel
történő elkövetés miatt az, aki kannabisz, kannabisz-gyanta, -extraktum és -tinktúra, a tetrahidro-
kannabinol  (THC)  izomerek  és  szterokémiai  variánsaik  jogszabályban  meghatározott
mennyiségének  termesztésére,  fogyasztására,  megszerzésére  és  tartására  gyógyászati  célból
jogszabályban meghatározott engedélyt kapott.”

2. §

A Btk. 182. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Nem  büntethető,  aki  kannabisz,  kannabisz-gyanta,  -extraktum  és  -tinktúra,  a  tetrahidro-
kannabinol  (THC)  izomerek  és  szterokémiai  variánsaik  jogszabályban  meghatározott
mennyiségének  termesztésére,  fogyasztására,  megszerzésére  és  tartására  gyógyászati  célból
jogszabályban  meghatározott  engedélyt  kapott,  és  az  engedélyben  meghatározott  kábítószer
termesztése céljából készít vagy szerez meg a termesztéshez szükséges anyagot, berendezést vagy
felszerelést.”

3. §

(1) E törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 1-2. §-ai 2018. január 2. napján hatályukat vesztik.

(3)  Felhatalmazást  kap  az  egészségügyért  felelős  miniszter,  hogy  rendeletben  szabályozza  a
kannabisz  gyógyászati  célú  termesztésének,  fogyasztásának,  megszerzésének  és  tartásának,
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valamint az erre vonatkozó engedély kiadásának részletes szabályait.
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Általános indokolás

A javaslat a kannabisz fogyasztásának orvosi célú engedélyezésére irányul a Btk. módosításán
keresztül. Ezen kábítószer orvosi célú fogyasztásának dekriminalizálása már számos országban
megtörtént.
A  kannabisz  orvosi  használata  már  több  betegség  esetében  is  kimutatható  állapotjavulást
eredményez,  fájdalomcsillapító  és  étvágynövelő  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.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat a Btk. módosításával a kannabisz orvosi célú használatát teszi lehetővé. A kábítószer
fogyasztását,  és  a  fogyasztáshoz  kapcsolódó  tevékenységek  büntethetőségét  zárja  ki,
amennyiben az elkövetőnek jogszabályban meghatározott engedélye van a fogyasztásra és egyéb
tevékenységekre vonatkozóan. Ezáltal a kannabisz orvosi célú fogyasztása engedélyezetté válik.

2. § 

A  módosítás  révén  a  kannabisz  termesztéséhez  szükséges  eszközök  megszerzéséhez  és
készítéséhez  fűz  büntethetőséget  kizáró  feltételeket,  amennyiben  az  engedélyt  megkapta  az
elkövető.

3. § 

Hatályba léptető és felhatalmazó rendelkezések.
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