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A kannabisz az egyik legősibb haszonnövény fajta, melynek részei kü-

lönböző célokra használhatóak. Virágát, a marihuánát és gyantáját, a  

hasist régebben nyugtató és étvágynövelő gyógyszerként használták.  

A kannabisznak több, mint 70 aktív hatóanyaga közül a legismertebbek a 

THC (Tetrahidrokannabinol) és a CBD (Kannabidiol). A THC és a CBD 

farmakológiai hatásai eltérőek attól függően, hogy milyen receptorokhoz 

kapcsolódnak: a pszichoaktív THC a kannabisz tudatmódosító hatásáért 

felelős, míg a CBD – a THC-vel szemben nem pszichoaktív anyag –  

tudatmódosító hatással nem rendelkezik, függőséget nem okoz. A külön-

böző kannabisz növények más-más arányban tartalmazzák ezeket a ható-

anyagokat. Léteznek olyanok, melyek nagyobb arányban tartalmaznak 

CBD-t és minimális mértékben THC-t. Az élvezeti szerként használt ma-

rihuána készítmények – a gyógyászati termékekkel ellentétben – nagyobb 

mennyiségben tartalmaznak THC-t. A gyógyszeripar olyan gyógyszere-

ket igyekszik készíteni, melyek nem tudatmódosító hatásúak, CBD tartal-

muk magasabb.  

 

Az 1925-ben elfogadott, Magyarország által 1930-ban ratifikált, Nemzet-

közi ópiumegyezmény tiltja a kannabisz kereskedelmét, kivéve, ha az or-

vosi vagy kutatási célt szolgál. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) Egységes Kábítószer-egyezménye (1961), továbbá a 

Pszichotrop Anyagokra vonatkozó Egyezmény (1971) a kannabisz 

származékokat a tiltott kábítószerek közé sorolja. Az 1961-es egyezmény 

I. és IV. melléklete a kannabisz-származékokat különösen rossz hatású-

nak és betegségkeltőnek”, valamint „kevés vagy semmilyen terápiás ha-

tással nem rendelkezőnek” minősíti. Az 1971-es egyezmény különvá-

lasztotta a THC-t és a kannabisz egyéb hatóanyagait. A CBD kikerült a 

szabályozás alól, mert nem minősül kábítószernek. Több éves szakmai és 

civil kezdeményezésre az ENSZ szakosított intézménye, az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) 2016-ban határozott a minősítések felülvizsgála- 

 

Az Európai Parlament nemrég elfogadott, az orvosi kannabisszal 

kapcsolatos állásfoglalásának célja az ezzel összefüggésben lévő 

jogszabályok Európai Unión belüli harmonizálása. Jelen 

Infojegyzet a kannabisz orvosi alkalmazásának kérdését járja  

körül. 

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁS 

 A kannabisz gyógyászati 
hatásairól szóló első  
tudományos munka  
Európában 1830-ban  
jelent meg Friedrich 
Ludwig Nees von 
Esenbeck német gyógy-
szerész neve alatt.  
Ezt követően egy ír  
orvos, William B. 
O’Shaughnessy hívta fel 
a figyelmet sorozatos 
kutatásaival a 
kannabisz sokrétű gyó-
gyászati hatásaira olyan 
betegségek esetén, mint 
például a tetanusz, a re-
uma vagy a kolera. Ezek 
a kutatások és eredmé-
nyeik tekinthetőek mér-
földkőnek Európában  
a kannabisz orvosi fel-
használása tekinteté-
ben. 

 Raphael Mechoulam  
izraeli vegyész 1964-ben 
elsőként tárta fel és izo-
lálta kannabiszból a 
THC-t, majd 1965-ben 
megtalálta a CBD-t is. 

 Dennis Peron amerikai 
politikai aktivista nevé-
hez fűződik a gyógyá-
szati kannabisz mozga-
lom. Hatására 1991-ben 
a világon először  
Kaliforniában engedé-
lyezték a kannabisz  
gyógyászati célú birtok-
lását. 

 Hollandia az első Euró-
pában, ahol 2003 óta 
receptre kapható gyógy-
szertárban a kannabisz. 

 Magyarországon a 
kannabisz terméket 
használó éves kezelési 
költsége 4-5 millió fo-
rint. A költséget a beteg-
nek kell állnia. 

https://orvosikannabisz.com/tudomany/hatoanyagok/kannabinoidok/novenyi-kannabinoidok/
https://orvosikannabisz.com/tudomany/hatoanyagok/kannabinoidok/kannabinoid-profilok/thc/
https://orvosikannabisz.com/cbd/cbd-hasznalati-utmutato/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=93000037.TV
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75__voafgAhWSzKQKHbyDCcgQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2F&usg=AOvVaw2iN6ATn096CWlta_9adUPB
http://undocs.org/ST/CND/1/Add.2/Rev.3
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/WHOCBDReportMay2018-2.pdf?ua=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRm5bwlKfgAhVQM-wKHfrXADwQFjAAegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&usg=AOvVaw3w5WZMkYep0vzSNC95FZZ9
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táról. 2018-ban ült össze a WHO Kábító-

szer-függőségi Szakértői Bizottsága 
(ECDD), hogy megvitassák a kannabisszal 

kapcsolatos eddigi kutatások eredményeit, 

illetve az minősítési átsorolás lehetőségét 

(WHO, 2017). Az átsorolásra 2019. január 

24-én került sor (For Alternative 

Approaches to Addiction, Think & do tank, 

2019) A WHO állásfoglalásában elismeri a 

kannabisz és a kannabinoidok orvosi alkal-

mazását. 

Az Európai Unióban (EU) nincs egységes 

szabályozás az orvosi kannabisz tekinteté-

ben (EMCDDA, 2017). Csehországban, 

Lengyelországban, Németországban és 

Nagy-Britanniában orvosi célból vásárol-

ható kannabisz alapú készítmény. Európán 

kívül az Egyesült Államok egyes államai-

ban, valamint Kanadában is megindult az 

engedélyeztetés. 

Gyógyszerjóváhagyás tekintetében sem har-

monizált az európai jogi szabályozás. Fő sza-

bály szerint az EU-szintű gyógyszerjóváha-

gyást az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 

végzi, de a gyakorlatban számos tagállam– 

köztük Magyarország is – saját ügynökségein 

keresztül végzi e tevékenységet. Magyarorszá-

gon erre az Országos Gyógyszerészeti és Élel-

mezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) van 

jogosultsága. 

Az Európai Parlament nemrég elfogadott ál-

lásfoglalása (2018/2775(RSP)) szeretné elérni, 

hogy a tagállamok egységes törvényeket fo-

gadjanak el a területen. 

Az állásfoglalás főbb céljai, az átfogó és egy-

séges szabályozáson túl: 

 egyértelmű különbségtétel a kannabisz or-

vosi és egyéb célú felhasználása között, 

 az orvosi kannabisz kutatások felgyorsí-

tása, 

 a kannabisz-alapú gyógyszerekre vonat-

kozó stratégia végrehajtása, 

 az orvosok ösztönzése a témával kapcsola-

tos ismeretanyagok megosztására. 

 

 

A kannabisszal kapcsolatos jogi szabályozást 

hazánkban a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 

(Kr. 1.) és a 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 

(Kr. 2.) tartalmazza.  

A magyar jogszabályok szerint a 0,2 százalé-

kos THC tartalom alatt a kannabisz nem al-

kalmas kábítószer előállítására (Kr. 2.). A ha-

tárérték alatti THC tartalmú kannabisz készít-

mények nem minősülnek kábítószernek, ezért 

piaci forgalomban legálisan kaphatók Magyar-

országon. A külföldről behozott kannabisz 

(CBD) termékekre (döntően olajokra) speciális 

szabályok vonatkoznak (OGYÉI, 2018). Az 

OGYÉI engedélyezheti a használatot azt köve-

tően, hogy a beteg orvosi javaslatra importké-

relmet nyújt be az adott gyógyszerre. Az egyet-

len jelenleg engedélyezett kannabinoid-tar-

talmú készítmény a Sativex, ami – állami tá-

mogatás hiányában – drágán beszerezhető. 

A Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület célja a 

marihuána alapú gyógyszerek széles körű gyó 

  

MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS 

1. ábra: A gyógyászati kannabisz engedélyezése  

az Európai Unióban 

Forrás: Infoszolg/Le Monde 

http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_40_meeting/en/
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/
https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
http://faaat.net/blog/ecdd41-outcome/
http://faaat.net/blog/ecdd41-outcome/
http://faaat.net/blog/ecdd41-outcome/
http://faaat.net/wp-content/uploads/ECDD-cannabis-final-outcome.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/adhoc/cannabis-legislation-europe_en
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.ogyei.gov.hu/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0071_EN.html?redirect
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200066.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300162.KOR
https://www.ogyei.gov.hu/dynamic/OGYEI%20allasfoglalas%20a%20cannabidiollal%20kapcsolatban%20_%2020180821.pdf
https://orvosikannabisz.com/hirek/nemzetkozi-hirek/7-dolog-amit-tudni-kell-sativex-rol/
https://orvosikannabisz.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jd4LREd19nOamT2KoSAgsRwN2fFf66O3PBT93tX-SWo/edit#gid=1171378425
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gyászati alkalmazása és az Európában engedé-

lyezett kannabinoid-tartalmú krémek, kapszu-

lák és olajok legális használata. 

 

A kannabisz számos krónikus betegség eseté-

ben hatékony szernek minősült tudományos 

kutatások és tapasztalatok alapján. Étvágyger-

jesztő és hányingercsillapító hatását rákos be-

tegek esetében a kemoterápia mellékhatásai-

nak ellensúlyozására alkalmazzák eredménye-

sen. A THC tumorellenes hatására eddig kevés 

klinikai kísérlet zajlott (British Journal of 

Cancer, 2006), ezért annak eredményességét 

még vizsgálják. Egy friss kutatás szerint 

(JAMA Otolaryngol Head Neck Surgery, 

2018) fej-nyaki rákban a marihuána hatásos 

fájdalomcsillapító és szorongás oldónak bizo-

nyult. 

Görcsoldó tulajdonsága miatt elsősorban két fő 

területen: a szklerózis multiplex (SM) és az 

epilepszia esetében alkalmazzák sikeresen. 

A gyógyászati marihuána kutatások az SM 

esetében nem új keletűek. A nyolcvanas évek 

óta foglalkoznak az SM betegek körében haté-

konyan alkalmazott THC görcsoldó, izomme-

revséget csökkentő hatásával. A GWPharma 

gyógyszercég által gyártott már említett 

Sativex az egyik legismertebb, 

közvetlenül a kannabisz nö-

vényből készült gyógyszer, me-

lyet orális sprayként forgalmaz-

nak. Számos európai országban 

– Angliában, Németországban, 

Ausztriában, Dániában, Olasz-

országban, Lengyelországban, 

Svédországban, Finnország-

ban, Izlandon és Spanyolor-

szágban – elérhető legálisan. A 

vizsgálatok szerint a gyógy-

szernek nincs tartós hatása a 

kognitív funkciókra, viszont 

egyenlő CBD-THC hatóanyag 

arányai miatt bódító hatású. 

Egyre több szó esik a CBD epi-

lepsziás gyermekek esetében 

kifejtett jótékony hatásairól. A 

hatóanyagot olajként tartalmazó és fecskendő-

vel szájba bejutatott gyógyszerek segíthetnek 

az epilepsziás gyermekek életminőségének ja-

vításában. Az Amerikai Epilepszia Társaság 

(AES) különösen az epilepszia két típusánál, a 

Lennox-Gastaut szindróma és a Dravet 

szindróma esetében minősíti (AES, 2018) kü-

lönösen hatékonynak a CBD alapú gyógysze-

reket (AES, 2018). Az Egyesült Államok Élel-

miszer és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) 

tanácsadó testülete egyhangúlag támogatja a 

GWPharma által kifejlesztett Epidiolex befo-

gadását a fenti betegségek kezelésében. Az 

Epidiolex-ben a kifejezetten erre a célra neme-

sített növényből kivonják a THC-t és így kizá-

rólag a CBD hatóanyagát tartalmazza.  

A kutatások tapasztalatai szerint 

(Pharmacology & Pharmacy, 2015) magasabb 

hatóanyag tartalmú és hatékonyabb gyógysze-

rek állíthatóak elő közvetlenül a növényből ki-

vonva, szemben a szintetikus úton nyert CBD-

vel vagy THC-val. Egyéb (gyermekkori) epi-

lepszia kezelésben használatos gyógyszerek is 

nagyon kevés, vagy egyáltalán semmilyen 

mértékben nem tartalmaznak THC-t. Egyéb 

izommerevség, ízületi gyulladás esetén is 

egyre többen kísérleteznek kannabisszal, pél-

dául a gerinc megbetegedésével járó 

Bechterew-kór esetében. 

 

GYÓGYÁSZATI HATÁSOK 

2. ábra: A CBD és a THC gyógyászati hatásai 

Forrás: Infoszolg/Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület 

http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/full/6603236a.html
http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/full/6603236a.html
https://find.cancerresearchuk.org/?xss-q=cannabis
https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2688527
https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2688527
http://www.druglibrary.org/Schaffer/hemp/medical/spast1.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793241/?tool=pmcentrez
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2793241/?tool=pmcentrez
https://www.medscape.com/viewarticle/903571
http://www.gwpharm.com/GW%20Pharmaceuticals%20Announces%20Results%20of%20MS%20Spasticity%20Study%20Confirming%20Sativex%20Has%20No%20Long-Term%20Negative%20Effect%20on%20Cognition.aspx
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/notices-avis/conditions/sativex_fs_fd_091289-eng.php
https://drogriporter.hu/a-gyogyaszati-marihuanaval-kapcsolatos-legnagyobb-attoresek-2013-ban/
https://drogriporter.hu/a-gyogyaszati-marihuanaval-kapcsolatos-legnagyobb-attoresek-2013-ban/
https://www.scientificamerican.com/article/marijuana-treatment-reduces-severe-epileptic-seizures/
https://www.scientificamerican.com/article/marijuana-treatment-reduces-severe-epileptic-seizures/
https://www.aesnet.org/
https://www.aesnet.org/about_aes/press_releases/epilepsy_medical_marijuana_CBD
https://www.aesnet.org/sites/default/files/file_attach/Cannibis%20as%20Possible%20Treatment.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiewv6Ln6fgAhUEuaQKHfudAscQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2F&usg=AOvVaw2xQOExASS6NNz2EQkAZPco
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm611046.htm
https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=53912#.VRF-gI7F9z8
https://drogriporter.blog.hu/2015/11/16/kannabisszal_a_gerincfajdalmak_ellen#c29899212
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Készítette: Soltész Katalin  
Képviselői Információs Szolgálat 

E-mail: infoszolg@parlament.hu  

Internet: www.parlament.hu/infoszolg 
Intranet: intra.parlament.hu/infoszolg/ 
Tel.: (1) 441-4529; (1) 441-6486 

 

Az információs jegyzet az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából készült. 
A dokumentum az összeállítás elkészültének időpontjában fennálló aktuális helyzetet mutatja be. 

Az információs jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

A kannabisz hányinger, étvágytalanság, de-

presszió, fogyás valamint neuropátiás fájda-

lom esetén kifejtett jótékony hatása miatt HIV 

betegek kezelésére is használható. Vizsgálják 

továbbá szerepét a vírus elleni harcban is. 

Glaukóma esetében folynak a vizsgálatok új tí-

pusú terápiák kifejlesztésére. A kannabisz 

ugyan ideiglenesen enyhíti a szemnyomást, de 

a betegséget nem gyógyítja meg, hatása rövid 

ideig tart. Alkalmazása körültekintést igényel, 

különösen szívbetegek esetében. 

Kutatások folynak továbbá többek között a 

leukémia, az agydaganat, a Crohn betegség,  

illetve a Parkinson kór esetében alkalmazott 

marihuána gyógyászati hatásairól. 

Problémák 

A gyógyászati marihuána megbízható és iga-

zolt hatásaiban kétkedők fő érve, hogy külön-

féle betegségek esetében nem embereken tesz-

telt klinikai vizsgálatokat, hanem laborban le-

zajlott állatkísérleteket végeztek, így eredmé-

nyességük emberek esetében kérdéses lehet. 

A piacon lévő CBD vagy THC hatóanyag tar-

talmú gyógyszerek esetében folyamatosan zaj-

lanak a klinikai vizsgálatok, azok esetleges 

mellékhatásainak teljes körű feltárására.  

Az eddigi tapasztalatok alapján a CBD okozhat 

aluszékonyságot, illetve súlyos esetben máj 

károsodást. Egyéb epilepszia gyógyszerekkel 

együtt szedve negatívan befolyásolhatja a be-

tegséget.  

A klinikai tesztelésen átment CBD olajokon 

kívül számos egyéb gyógyászati marihuána 

alapú termék található meg a piacon. Ezek 

használata magas kockázatot hordozhat, hiszen 

pontos hatóanyag tartalma, így CBD koncent-

ráltsága sem ismert. 

A gyógyászati marihuána több, mint 500 ható-

anyagából csak egy a CBD, mialatt a klinikai-

lag bevizsgált CBD termékeket kizárólag ez az 

egy összetevő alkotja. Problémát jelenthet, 

hogy a magas koncentráltságú CBD-olaj 

drága, mert előállításához nagy mennyiségű 

ipari kenderre van szükség. Az ipari kender 

termesztése bürokratikusan rendkívül beszabá-

lyozott és hosszú időt vesz igénybe. 

 

 

Források: 

 Cannabis Europa honlapja 

 EMCDDA honlapja  

 For Alternative Approaches to Addiction, Think & do tank, Cannabis Policy Reform Program 

 A cannabis reader: global issues and local experiences. Perspectives on cannabis controversies, treatment and 

regulation in Europe – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008 

 Cannabis Regulation in Europe – European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 

2017) 
 

mailto:infoszolg@parlament.hu
http://www.parlament.hu/infoszolg
intra.parlament.hu/infoszolg/
https://orvosikannabisz.com/kutatasok/a-kannabisz-gyogyir-lehet-a-hiv-fertozesre/
https://orvosikannabisz.com/kutatasok/kannabiszterapia-glaukoma-tuneteinek-kezelesere/
http://www.leafscience.com/2013/10/14/cannabinoids-destroy-leukemia-cells-new-study-finds/
http://www.leafscience.com/2013/11/12/cannabis-treatment-brain-cancer-begins-first-human-trials/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23648372
http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/MDS/39933
http://daganatok.hu/rakkutatas/marihuana-kannabisz-rakellenes-hatas
https://www.karger.com/Article/FullText/489036
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