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Kannabinoidok
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A kender felhasználása
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Ipari Orvosi Kozmetikai Élelmiszeripari Rekreációs

nem rekreációs
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Ipari termelés, feldolgozás 
felhasználás

 sokrétű felhasználás
 pl. energiaipar, autóipar, papíripar, állattenyésztés, textilipar

 környezetvédelmi potenciál és jelentőség

 termelése
• globálisan mintegy 70 ezer hektár
• az Európai Unióban 15-16 ezer hektár



 kozmetikumok

 élelmiszerek

orvosi és gyógyszeripari alkalmazás

 rekreációs droghasználat
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További felhasználási területek
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Ipari

• Bulgária
• Szlovákia

Ipari, orvosi

• Franciaország
• Németország
• Olaszország
• Lengyelország
• Románia
• Szlovénia
• Spanyolország

Ipari, orvosi, 
rekreációs

• Hollandia



alacsony THC tartalmú kender: olyan, a Cannabis sativa L. 
fajhoz tartozó rost- és magkenderfajta, amelynek 

tetrahidrocannabinol (THC) tartalma ténylegesen vagy a 
kenderfajta állami elismerési eljárása vagy a Közösségi 

Fajtajegyzékbe való felvételre irányuló eljárás során végzett 
vizsgálatok eredménye alapján a növény légszáraz állapotú, 

gyökérzettől és száraktól mentes homogenizált részében 
nem éri el a 0,2%-ot;

magas THC tartalmú kender: olyan kenderfajta, amely nem 
minősül alacsony THC tartalmúnak
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„Green Gelato”

„Exodus Cheese”

„Amnesia Haze”

„Northern Lights”
„Green Crack”

„White Widow”
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22., 25., 31., 34., 41.

3., 5., 22., 25., 29., 31., 34., 41.
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30., 32., 43.

 fű
 ganga
 Mary Jane
 marijuana
 weed
 THC
 pot
 grass
 herb
 dope
 chronic
 hash
 reefer



KÖZREND
 objektív kritériumokon alapul
 magában foglalja az ország államberendezkedésének és

jogrendszerének az alkotmányban meghatározott alapvető elveit és
intézményeit, az ott meghatározott alapjogokat és kötelezettségeket,
valamint azokat a feltétlen érvényesülést kívánó imperatív jellegű jogi
normákat, amelyek közvetlenül védik az ország társadalmi-gazdasági
rendjének alapjait [BH1997. 489.]

KÖZERKÖLCS
 szubjektív kritériumok
 ide tartoznak a trágár, istenkáromló, rasszista, diszkriminatív és egyéb

sértő kifejezéseket tartalmazó megjelölések
 erkölcsi szabályok és alapvető értékek védelme
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Köszönöm a figyelmet!
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