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Egy újabb kötelezettségszegési eljárás indult hazánk ellen - most éppen a kannabisz orvosi 
felhasználásának gátolása miatt. - Bár a magyar kormány delegációja az ominózus ENSZ ülésen 
is a megszokott kormányzati, drogstratégiai félelmeket hangoztatta, itt most teljesen másról 
volt szó, és ezzel Ön, mint onkológus professzor nyilván nagyon pontosan tisztában is van. A 
történelmi döntés - mellyel hazánk egyedüli EU-tagállamként ment szembe - arról szólt, hogy 
az EU minden beteg állampolgára férjen hozzá a modern orvostudomány állása szerinti 
leghatékonyabb gyógymódokhoz, vagy sem. A kötelezettségszegési eljárás azért indult, mert 
a magyar küldöttség szégyenszemre, egyedüli EU-s delegációként a beteg emberek ellen 
szavazott. 
 
Elképzelni sem tudom, milyen érv létezhet, ami igazolja a jelenlegi, magyar joggyakorlatot.  A 
hatályos törvények, még az Alaptörvénnyel is szembemennek azáltal, hogy a magyar 
állampolgárokat megfosztják a gyógyuláshoz és a közérzetjavuláshoz való joguktól. Ezt a 
problémát a magyar társadalom elsöprő többsége (61%) pártpreferenciától teljesen 
függetlenül már régóta, bizonyíthatóan, pontosan látja.  
 
Ön lassan két éve még azt reagálta az Európai Parlament állásfoglalására, hogy a kannabisz 
orvosi felhasználása hazánkban nem megvalósítható, mert nemzetközi drogegyezmények 
megkötik a jogalkotó kezét. Bár az említett drogegyezmények sosem voltak valódi akadályai 
az egészségügyi területet érintő reformoknak, de a közelmúltban végre a hivatkozott 
egyezmények is megváltoztak. Miután a súlyosan veszélyes, és orvosilag nem alkalmazható 
szerek listájáról az ENSZ átsorolta a kannabiszt a mérsékelten veszélyes, és orvosilag 
alkalmazható szerek listájára, most már nemzetközi egyezményekbe sem ütközhet, ha végre 
a betegek érdekeiben megvalósítjuk a szükséges reformokat. 
 
Kérem, a továbbiakban ne próbálja a kannabisz orvosi felhasználhatóságát beilleszteni 
drogstratégiai elképzelésekbe, mert a kettőnek egymáshoz semmi köze. 
Továbbá kérem, tegye meg a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy Magyarországon is 
mielőbb elháruljon minden jogi akadály a kannabisz összes hatóanyagának orvosi 
felhasználása elől. Felelős miniszterként, a betegek érdekeit szem előtt tartva, remélem 
felfüggeszti a Mátyás király csontjai utáni kutatását, és mielőbb megteszi a reformokhoz 
vezető szükséges lépéseket. A járvány kezelését ellátja az Operatív Törzs karöltve a 
Belügyminisztériummal, Önre most a kannabisz orvosi reformjaira váró magyar betegeknek 
van a legnagyobb szüksége. 
 
Most sokkal többről van szó, mint egy újabb kötelezettségszegési eljárás, mert a betegeknek 
minden nap számít. Azonnali lépésekre van szükség. 
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