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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. §. A bűnügyben eljáró nyomozó feladata, hogy m inden eset
ben, am ikor a bűncselekm ény nyom ozása során olyan tények, vagy 
egyéb körülm ények m egállapítása, vagy m egítélése válik szüksé
gessé, am ely általános képzettség és é le ttapasztala tok  b irtokában  
nem  végezhető el, m egfelelő elm életi és gyakorlati ism eretekkel ren 
delkező szakértő t vegyen igénybe (Bp. 58. §.).

2. §. A nyom ozás során szükségessé vált, s jelen „Irányelveké
ben felsorolt krim inalisztikai vizsgálatok elvégzésére a rendőri szer
vek az ORFK Technikai O sztályának szakértő it veszik igénybe. Az 
egyéb szakértői vizsgálatok ügyében (pl. növénytani, á lla ttan i vizs
gálatok, stb.) am ennyiben erről jelen  „Irányelvek” m ásképp nem  
rendelkeznek -  a m egkeresést szintén az ORFK. Technikai O sztá
lyához kell intézni, am elynek fe lad a tá t képezi az ügynek megfelelő 
szakértői intézm ényhez történő továbbítása, s az elvégzett vizsgála
tok krim inalisztikai szem pontból való értékelése.

3. §. A nyomozó feladata  a szakértő igénybevétele alkalm ával:

a) ha tározatban  foglalja össze az ügy lényeges körülm ényeit, 
ad a ta it (terhelt, sé rte tt m egnevezése, a bűncselekm ény elkö
vetési m ódjainak rövid vázolása, elkövetési idő, stb.);

b) a vizsgálat tá rgyává te tt tények m egértéséhez megfelelő nyo
mozási ira to k a t bocsát a szakértő rendelkezésére (helyszíni 
szem lejegyzőkönyv , a bűncselekm ény elkövetési m ódját 
ism ertető  kihallgatási jegyzőkönyvek, stb); fe ltün te ti a vizs
gálandó tárgyak , nyom ok elváltozások feltalálási helyét, s lé t
re jö ttének  ism ert körülm ényeit;

c) a vizsgálat tá rg y á t képező tárgy i bizonyítékokat, s összeha
sonlító anyagokat megfelelő m ennyiségben és m inőségben 
összegyűjti, kezeli, táro lja , és vizsgálat céljából a szakértő
nek m egküldi; a h a tározatban  a tárgyi b izonyítékokat olyan

I.
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részletességgel kell leírni, hogy az egyediség az eljárás b á r
mely szakában m egállapítható  legyen;

d) a szakértőhöz in tézett kérdéseket világosan és érthetően  m eg
fogalm azza;

e) ellenőrző szakvélem ény kérése esetén m egindokolja a vizsgá
la t m eg ism étlé sén ek  szükségességét.

4. §. (1) Szakértői vizsgálatok elvégzésének szükségessége esetén 
a „H atározat”-ot és a vizsgálati anyagot -  az anyag jellegének és 
az ügy sürgősségének m egfelelően -  postán, vagy fu tá rra l kell az 
ORFK. Technikai O sztályának m egküldeni.

(2) Daktiloszkópiai szakértői vizsgálatok tá rg y á t képező u jjnyo
m atokat és helyszíni u jjnyom okat a BM. ORFK. N yilvántartó  O sztá
lyához kell felterjeszteni. Az ezzel kapcsolatos e ljá rást a 2. számú 
m elléklet tartalm azza.

A szakértők helyszíni kiszállását kell kérni, ha:

a) a vizsgálandó tá rgy  súlyánál, terjedelm énél, vagy egyéb ok
nál fogva nem  szállítható, s a ra jta  lé tre jö tt nyom, elváltozás 
vizsgálatra alkalm as m ódon nyom kiöntéssel, fényképezéssel, 
vagy m ás k rim ináltechnikai eljárással szállíthatóvá nem

tehető;

b) a vizsgálat tá rg y á t képező nyom  különleges körülm ények kö
zött keletkezett, s így fe lku ta tása  és rögzítése m eghaladja a 
m egyei bűnügyi technikus szakism ereteit;

c) kiem elkedő fontosságú esetekben, ha a vizsgálati tá rgyak  és 
nyom ok helyes értékeléséhez a helyszínen ta lá lt állapot köz
vetlen á ttek in tése  szükséges.

(3) Az ORFK Technikai Osztálya szakértőinek helyszíni kiszállá
sát h ivatalos idő a la tt az Osztály vezetőjéhez, m ás időpontokban pe
dig az ORFK. Központi Ügyeletéhez in tézett távbeszélő, vagy gép
táv író  m egkeresésben kell kérni.

5. §. (1) A krim inalisztikai szakértők igénybevételére rendszerin t 
a nyomozás elrendelése u tán . a bün tetőeljárási rendelkezéseknek 
m egfelelően elkészített „H atározat” a lap ján  kerü l sor.

(2) Az igazgatási ügyekben a nyomozás elrendelése előtt, vagy 
a nyomozás szakában m áskor is, am időn a nyomozó, vagy vizsgáló 
tájékozódás céljából ta r t ja  szükségesnek a szakértő bevonását (pl. 
öngyilkosságok, vagy h irte len  halál esetében, nyomozási verziók fel-
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állításának  céljaira, bűncselekm ények megelőzésével kapcsolatos 
kérdések kivizsgálására, stb.), az ORFK. Technikai Osztályához in té
zett szolgálati jegyen, vagy á tira tb an  kell kérn i a vizsgálat elvég
zését.

(3) A szakértő az ilyen m egkeresésre végzett vizsgálat eredm é
nyéről ugyancsak á tira tb an  tá jék o z ta tja  a m egkeresést intéző rendőri 
szervet. A szakértő á tira tb an  k ife jte tt m egállapításai a bűnügyben 
bizonyítékként nem  használhatók fel. A m ennyiben a rendőri szerv 
a szakértő m egállap ításait b izonyítékként k íván ja  felhasználni, in 
tézkednie kell a szakértőnek a Bp. rendelkezéseinek megfelelő bevo
násáról, s a szakértői vizsgálat m egism étléséről.

6. §. (1) A szakértői vizsgálat tá rg y á t képező bűnjelek  kezelése 
terén  pontosan meg kell ta rtan i az e tá rgyban  k iado tt 14/1957. I. M. 
szám ú rendelet, 135/1957. I. M. szám ú közös u tasítás és 114/1961.
I. M. számú közös u tasítás rendelkezéseit. E rendelkezések m eg tartá 
sával biztosítani kell, hogy a bün te tőeljárás során lefoglalt bűnjelek  
(elkövetési eszközök, nyom okat okozó, vagy nyom okat hordozó tá r 
gyak, nyom ok képm ásai, stb.)

a) változatlan  állapotban, em beri, állati, vagy term észeti beha
tásoktól védetten;

b) az összecserélés lehetőségét kizárva 
kerü ljenek  szakértői vizsgálatra.

(2) Ez utóbbi célkitűzés m egvalósítása érdekében a bűn jele t 
állagának sérelme, s á llapotának  m egváltoztatása nélkül olyan cso
m agolással és jelzéssel (ráerősíte tt táb lácskával és pecséttel) kell 
ellátni, am elynek révén egyedisége bárm ikor m egállapítható. A b ű n 
jel eredetének pontos m egállapítása és b izonyíthatósága érdekében 
a helyszíni szemle, a házku ta tás és a lefoglalás alkalm ával jegyző
könyvben, és lehetőleg a jegyzőkönyvhöz m ellékelt fényképfelvéte
len kell rögzíteni a bűn je le t képező tárgyi bizonyíték sajátosságait, 
és a m egkülönböztetésre  alkalm azott jelzést, illetőleg sorszám ot is.

7. §. A BM. ORFK. Technikai O sztálya az elvégzett krim inalisz
tikai vizsgálatok d íjá t -  a vonatkozó I. M. rendeletek  a lap ján  -  
jegyzékbe foglalja. A „Jegyzék”-ben fe ltü n te te tt összeget az állam  
által előlegezett bűnügyi költségnek kell tekinteni, s a bűnügyi ira 
tok között fe lfek te te tt „K öltségjegyzék”-ben kell összesíteni. A szak
értői vizsgálatok d íjá t sem a Technikai Osztálynak, sem a vizsgálatot 
végző szakértőnek k iu taln i nem  kell, annak m egtérítéséről a bíróság 
ítéletében határoz, és az összeget az egyes m egyei (fővárosi) bírósá
gok bevételi szám lájára  fizetik be.
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Ír á s s z a k é r t ő i  v i z s g á l a t o k

Kézírások szakértői vizsgálata során eldönthető kérdések

1. §. (1) A kézírásszakértő rendszerin t az alábbi kérdésekre ad
hat választ:

a) adott személy kezétől szárm azik-e a vizsgált szöveg?
b) A szám ításba jöhető személyek közül ki ír ta  a szöveget?
c) Eredeti, vagy ham isíto tt-e  az aláírás?
d) Az aláírás ham isító ja  m eghatározott személyek sorából ke

rü lt-e  ki?
e) Több íro tt szöveg, vagy alá írás egyugyanazon személytől 

szárm azik-e?

(2) A kérdések m egfogalm azásánál a legnagyobb fokú pontos
ságra kell törekedni. Fel kell tü n te tn i, hogy a vizsgálandó szövegek, 
aláírások a szakértőhöz kü ldö tt anyag m elyik oldalán, hol ta lá lh a 
tók; az összehasonlításra kerülő  szövegek közül m elyik képez tárgyi 
bizonyítékot és m elyik a próbaírás.

2. §. Az összehasonlító vizsgálatokon kívül egyes esetekben az 
írásszakértő  következtetéseket vonhat le a tárgyi bizonyítékot ké
pező szövegek író inak egyes tu la jdonságaira  nézve. Így az ism eretlen 
személy á lta l használt írásm ódból (pl. iskolai zsinórírás) következ
te th e t m egközelítőleg az é letkorára; a szövegben használt k ifejezé
sek, esetleg szakkifejezések alap ján  foglalkozására, képzettségére, 
stb. Ezek a következtetések azonban, rendszerin t közbeeső jelleggel, 
a felderítés céljait szolgálják, bizonyító ere jük  csakis a megfelelő 
m ennyiségű és m inőségű szövegrészek (aláírások) összehasonlító vizs
gála tán  alapuló szakvélem ényeknek van.

Vizsgálati anyagok megküldésének szabályai

3. §. A vizsgálati anyagok m egküldése az írásszakértőnek az 
alábbi szabályok szerin t tö rtén ik :

II.
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a) Szakértői vizsgálatra kell küldeni valam ennyi ham isíto tt ok
m ányt, vagy m ás tárgy i bizonyítékot képező szöveget. K ivé
te lt képeznek ezen szabály alól azok az esetek, am ikor a vizs
gálandó szöveg terjedelm énél, vagy jellegénél fogva nem 
szállítható tárgyon (falfirkálások, közlekedési eszközökre, 
gépekre ír t szöveg, stb.) van. Ilyen esetben a szövegről ké
szült m éretarányos fényképet kell a szakértőnek m egküldeni.

A fényképezés u tán , az írószer anyagának  m egállapítása cél
jából a szövegből m inél nagyobb m ennyiségű tin tá t kell le
kaparn i és szakértői vizsgálatra m egküldeni. Külön csomago
lásban meg kell küldeni az alapul szolgáló anyag (pl. fe lira t
ta l szomszédos falrészlet, stb.) k ap arék á t is.

b) A tárgyi bizonyítékot képező okm ányokat változatlan  a lak
ban, külön borítékba helyezve kell vizsgálatra küldeni. Nem 
szabad összehajtani, összegyűrni, összetűzni, az esetleg kö
zöm bösnek tűnő részeket levágni, az okm ányba bejegyzéseket 
eszközölni, sérü lt okm ányokat összeragasztani.

c) Az összehasonlító vizsgálatok céljára a gyanúsíto ttó l írásm in
ták a t kell beszerezni. Több gyanúsíto tt esetén az egyes sze
m élyektől szárm azó írásm in ták a t kü lön-külön kell elhe
lyezni, a. borítékon fe ltün tetve, hogy a kérdéses szöveget ki 
és m ikor írta .

d) Szükség esetén a szakértői v izsgálatra történő felküldés előtt 
meg kell k ísérelni u jjnyom ok fe lku ta tásá t az okm ányon. Ez 
alkalom m al azonban csak olyan ujjnyom -előhívási m ódszere
ket lehet felhasználni, am elyek az okm ányban nem  idéznek 
elő ta rtó s  változásokat (pl. jódgőzölés).

Írásminták készítése és kiválasztása

4. §. Az írásm in ták  

a) spontán írásm in tákra , és

b) próbaírásokra 
oszthatók.

5. §. A spontán  írásm in ták  a gyanúsíto tt -  nem  krim inalisztikai 
összehasonlítási célra készített -  írásai (pl. a m unkahelyen elfekvő 
önéletrajzok, hivatalos, vagy m agánfeljegyzések, levelezés, stb.). Ezek 
torzítási kísérletektől m entesek, és így hűen tükrözik  a jellegzetes 
írássajátosságokat. A spontán  írásm in ták  igen értékes összehasonlí
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tási anyagnak tek in thetők  és ezért -  a lehetőségekhez képest - 
m indig in tézkedéseket kell tenni beszerzésükre.

6 . §. A spontán  írá sm in táka t az alábbi elveknek m egfelelően kell 
kiválasztani:

a) am ennyiben elegendő anyag áll rendelkezésre, lehetőleg azo
k a t a szövegeket kell szakértői v izsgálatra küldeni, am elyek 
egykorúak a tárgyi b izonyítékot képező ira tta l;

b) lehetőleg a vizsgált irathoz hasonló jellegű (magánlevél), üzleti 
feljegyzés, stb.) spontán írásm in tá t kell beszerezni;

c) a spontán  írásm in ta  tartalm azzon  m inél hosszabb szövegré
szeket, am elyekben lehetőleg fo rdu ljanak  elő ugyanazok a k i
fejezések, szavak és betűk, m in t a vizsgált iraton ;

d) lehetőleg a vizsgált írás írószeréhez hasonló eszközzel (töltő
toll, ceruza, stb.) és hasonló pap íron  (minőség, vonalas, koc
kás, stb) í r t  írásm in ták a t kell kiválasztani;

e) ha  a vizsgált ira to t ű rlapnyom tatvány  felhasználásával készí
te tték , írásm in ta  céljaira is lehetőleg azonos nyom tatványon 
készített ira to t kell beszerezni.

7. §. (1) A p róbaírás olyan írásm inta , am elyet k ifejezetten  az 
írásszakértő i vizsgálatok célja ira  kész íte ttek . P róbaírások  beszerzése 
m inden esetben szükséges, még akkor is, ha spontán  írásm in ták  is 
rendelkezésre állnak.

(2) P róbaírások  elkészítésénél az a lábbiak  szerin t kell e ljárn i:

a) A próbaíráshoz hasonló írószert (toll, ceruza, töltőtoll, stb.) 
és pap írt kell beszerezni, m in t am ilyennel a vizsgált ok irato t 
írták .

b) A próbaírás tollbam ondás ú tján  készül. Lehetőleg a vizsgált 
ok ira t teljes szövegét le kell d iktálni. Ha a vizsgált o k ira tta l 
szó szerin t megegyező ta rta lm ú  szöveg tollbam ondása a nyo
mozás érdekeit veszélyezteti, olyan szöveget kell d iktálni, 
am ely a bűn je l-ok ira tban  szereplő egyes kifejezéseket, szava
kat, írásjeleket, szám jegyeket is tartalm azza. Mellőzni kell a 
vizsgált o k ira tta l szó szerint, ill. értelm ében megegyező ta r 
ta lm ú szöveg leíra tá sá t izgató jellegű politikai k ité te lek  és 
drasztikus kifejezések esetében is.

c) A tollbam ondás során ügyelni kell az írásto rz ítás lehetősé
gére. Szándékos torzítás észlelése esetén a tollbam ondást 
gyorsítani kell, s egyes szavakat a szöveg különböző részein
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több alkalom m al is le kell íra tn i. Célszerű a próbaírás készí
tését néhány  perces szünet u tán  m egism ételtetni. A szöveget 
egyenletes, nyugodt hangon kell m ondani. A zokat a szavakat, 
am elyeknek a k iejtése e ltér a helyesírástól, k iejtés szerint 
kell d iktálni. írásje leket, vesszőket nem  kell tollbam ondani.

A terheltnek  egyes szavak helyesírására  vonatkozó kérdéseire 
nem  szabad válaszolni.

d) A p róbaírást a szokásos ülő testhelyzetben kell készíttetni. 
Ha a te rh e lt rendszerin t szem üveget visel, a p róbaírás készí
tése során is meg kell engedni annak  igénybevételét. Ha fel
tételezhető, hogy a vizsgált szöveget rendkívüli testhelyzet
ben, vagy körülm ények között ír ták  (állva, fa lra  fek te te tt 
papíron, ülve, té rd re  helyezett lapon, balkézzel, stb.), akkor 
a próbaírás készítését hasonló körülm ények között is meg 
kell szervezni.

e) A p róbaírást a bűn je le t képező ira tb an  használt írástípussal 
kell készítte tn i (folyóírás, nyom tato tt nagybetűk, nyom tato tt 
k isbetűk, stb.).

f) A te rh e lte t nem  szabad befolyásolni az egyes írástípusokon 
belül írásje lek  alkalm azásának, vagy a lak jának , a d ik tá lt szö
veg elhelyezési m ódjának  (bekezdések, dátum , stb.) m egvá
lasztásában. A próbaírás nem  készülhet a b ű n je lira t m ásolása 
ú tján , a b ű n je lira to t a p róba írást készítő személy írás előtt, 
vagy közben nem  lá tha tja .

g) A to llbam ondás helyett a p róbaírások önéletrajz, vagy más, 
m eghatározott ta rta lm ú  írásbeli fogalm azás a lak jában  is elké
sz ítte the tők.

h) A p róbaírást a következő záradék leíra tásával kell befejezni:

"A fen ti szöveg (aláírás) a kezem  írása : Kiss István, B uda
pest, 1961. novem ber 25.” Ezt követően a próbaírás vala
m ennyi lap já t lássa el a nyomozó a következő feljegyzéssel:

„A fenti p róbaírást Kiss István  terhelt jelenlétem ben készí
tette. A láírás, rendfokozat, dátum , pecsét.”
Fel kell jegyezni azt is, hogy a próbaíró személy kapott-e  el
igazítást a r ra  nézve, hogy m ilyen írástípussal végezze az írás
próbát.

8. §. A m ennyiben a p róbaírást készítő személy kézm ozgást befo
lyásoló sérülést, vagy betegséget szenvedett, ezt a körü lm ényt a 
szakértő kirendelésére vonatkozó ha tá roza tban  fel kell tün tetn i.
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Írásminták aláírások szakértői vizsgálatához

9. §. Az aláírások szakértői vizsgálatához szükséges írásm inták  
beszerzésének, p róbaírások készítésének szabályai:

a) Az aláírás ham is, vagy eredeti voltának  eldöntéséhez a ttó l a 
szem élytől szárm azó írásm in ták ra  van szükség, akinek a ne
vében az a lá írást készítették.

b) Szakértői vizsgálat céljaira be kell szerezni spontán alá írás
m in tát, p róbaaláírásokat és folyóírásm intát.

c) Az írásm in ták  összegyűjtésénél a rra  kell törekedni, hogy 
azok az aláírások m inél szélesebb változatá t tarta lm azzák  
(teljes aláírásokat, vezetéknév aláírásokat, ún. szignókat). 
P róbaírás készítésénél a kérdéses a lá írást 5- 10 alkalom m al 
kell leíratn i.

d) A gyanúsíto tta l olyan szöveget kell íra tn i, am elyben előfordul 
a m egham isíto tt név, vagy legalább az utónév, s be kell sze
rezni a gyanúsíto tt spontán alá írása it is.

Rajzolt betűk szakértői vizsgálata

10. §. (1) A ra jzo lt betűkből (nem folyam atos kézírással, hanem  
kézzel ír t  nyom tato tt betűkből, stilizált betűkből) álló szövegek vizs
gálatához a következő szabályoknak m egfelelően kell az összehason
lító anyagot beszerezni:

a) P róbaírást kell készítte tn i a szokásos, folyam atos írással.

b) P róbaírást kell készítte tn i rajzolt, nyom tato tt betűkkel, m ind 
kis, m ind nagybetűs változatban.

Meg kell k íséreln i a ra jzo lt betűkkel készíte tt spontán  írásm in
ták  beszerzését is. E rre  főleg akkor van lehetőség, ha a gyanúsíto tt 
rendszeresen használja  a rajzolt, stilizált b e tűket (pl. m űszaki rajzoló, 
iskolai tanuló, stb.).

(2) A p róba írást úgy kell készíttetn i, hogy a te rhe ltnek  ne le
gyen m ódja a vizsgálat tá rg y á t képező rajzo lt b e tűket m egtekinteni, 
vagy azokat lem ásolni. Ki kell zárn i annak  lehetőségét is, hogy a 
próbaírás készítése során a te rh e lt e lő tt olyan újság, p lakát, vagy 
m ás h irdetm ény  legyen, am elynek rajzolt, nyom tato tt betű it lem á
solhatná.
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írógéppel írt szövegek szakértői vizsgálata

11. §. Írógéppel készíte tt szöveg szakértői vizsgálata során az 
alábbi kérdések dönthetők el:

a) M ilyen rendszerű  írógépen készült az ira t?
b) Egy m eghatározott írógéppel írták -e  az ok irato t?

c) Több vizsgált ok ira to t egyazon géppel írtak -e?
d) A géppel ír t szövegben esetleg észlelhető javítások, kiegészí

tések az egész szöveg írásával egy időben készültek-e?

e) A gyanúsíto ttak  m eghatározott körén belül ki írh a tta  a vizs
gált szöveget?

f) M egközelítőleg m ikor készíthették  a géppel ír t  szöveget?

g) A géppel ír t  szöveg készítője gyakorlo tt gépíró volt-e?

h) A bűnjelszöveg hányadik  m ásolati pé ldányként készülhetett?

12. §. Tekintve, hogy az u tóbbi időben az írógépek betű típusait 
széles körben szabványosíto tták , s különböző gyártm ányú  írógépek
hez azonos betű típusokat használnak, a szakértő az írógép g y árt
m ánya helyett rendszerin t csak a be tű típ u st á llap íth a tja  meg.

13. §. (1) A gépírással készült szövegek szakértő i vizsgálatát a 
következőképpen kell előkészíteni:

a) A tárgy i bizonyítékot képező ira to t szakértői vizsgálatra kell 
küldeni. A kérdéses okm ányt teljes egészében vizsgálat tá r 
gyává kell tenn i még akkor is, ha  több o ldalra terjed .

b) Az írógép azonosítása céljából a szám ításba jövő írógépekről 
írá sm in táka t kell beszerezni.

Legértékesebbek azok az írásm in ták , am elyek a vizsgált ira t
ta l azonos időpontban  készültek. A m ennyiben a tá rgy i bizo
ny ítékot képező szöveg készítésének időpontja  nem  ism eretes, 
m inél szélesebb időközre k iterjedően , több írásm in tá t kell 
ugyanarró l az írógépről beszerezni.

Az írógép betű irő l készíte tt p róbaírásoknak  tarta lm azniuk  
kell sorban a b illen tyűzet valam ennyi betű jé t, szám jegyét, 
írásjegyét. K étszer egym ás u tán  sorban le kell ü tn i az írógép 
teljes b illen tyűzetét a váltó használatával és anélkül. A bil
len tyűzet egyes betű it, elhelyezésüknek megfelelően, k ü 
lön sorokba írjuk . Több alkalom m al, szó szerin t le kell íra tn i 
a bűn je lira t szövegét.

-  17 -

ÁBTL - 4.2 - 50 - 600/1962 /16



A m ennyiben a nyomozás során szó szerin t megegyező próba
írás nem  készíthető, olyan szöveget kell összeállítani, am ely 
m inél több, a vizsgált ok ira tban  is előforduló szót, írásjelet, 
szám jegyet tartalm az.
A p róbaírást m inden esetben képzett gépíró készítse, hogy 
az egyes betűk  leütése egyenletes erővel történhessék.

c) A szakértő bevonására vonatkozó határozatban , vagy kísérő 
ira tb an  lehetőleg fel kell tü n te tn i az egyes géppel ír t okm á
nyok keletkezési időpontját.

d) A gépírásos ok ira tokat a tárgyi bizonyítékok kezelésére vo
natkozó általános szabályoknak m egfelelően -  összehajtoga
tás, gyű rés, bejegyzések eszk ö z lé se  nélkül -  kell a szakér
tőhöz e lju tta tn i.

(2) A nnak m egállapítása, hogy a gépelt szöveget ki írta , csakis 
m egfelelő m ennyiségű vizsgálati anyag alap ján  végezhető el. Rövid, 
néhány szavas szövegek alap ján  a gépíró szem élyére vonatkozóan 
rendszerin t nem  vonhatók le következtetések.

14. §. (1) A gépíró személy szerin ti m egállapításához a gyanúsí
to ttak tó l spontán  gépírásm inták  és p róbaírások beszerzése szükséges. 
A géppel ír t  írásm intákhoz és próbaírásokhoz a gyanúsíto tt személy 
kézírását is csatolni kell.

(2) A spontán  írásm in ták a t úgy kell kiválasztani, hogy a vizs
gált okirathoz hasonló jellegű szöveg kerü ljön  szakértői összehason
lító vizsgálatra. 

15. §. A géppel ír t  szövegek keletkezési idejének m egállapítása 
az írógép használa tának  egyes időszakaiban jelentkező sajátosságok 
alap ján  történik . A gépírásszöveg ko rának  szakértői m eghatározásá
hoz ezért a b ű n je lira t keletkezésének valószínű időszakából szár
mazó gép írásm in tán  kívül olyan m in ták a t is be kell szereznie, am e
lyek a bűn je lira t készítése előtt, illetőleg u tán  keletkeztek. A m ennyi
ben az ok irat keletkezése és a szakértői vizsgálat időpontja között 
hosszabb idő te lt el, tö rekedni kell 3- 4 heti időközökből származó 
írásm in ták  beszerzésére.

16. §. A géppel ír t  szövegek azonosításához szükséges írásm in tá
k at az alábbi követelm ényeknek m egfelelően kell k iválasztani:

a) Az írásm in ta  m inél több szöveget tartalm azzon. A vizsgált 
okirathoz hasonló ta rta lm ú  írásm in ták  m ellett kívánatos m ás 
ta rta lm ú  ira to k a t is beszerezni.

t
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b) A p róbaírásokat lehetőleg ugyanolyan színű és anyagú pap í
ron kell készíteni, m in t am ilyenen a bűn jelet képező ok irato t 
írták . Ezen kívül azonban jó m inőségű tiszta, fehér papíron 
is el kell az írásm in tá t készíteni.

Az írógép szalagjának, vagy ha a vizsgált ok ira t m ásolati 
példány, a m ásolópapírnak, lehetőleg szintén meg kell egyez
nie a bűncselekm ény elkövetése során felhasznált szalag, 
vagy m ásolópapír minőségével.

c) A próbaírás alkalm ával a szöveg leírása u tán  fel kell tün te tn i, 
hogy ki, m ilyen típusú  és gyártási szám ú írógépen, m ikor, k i
nek a jelenlétében, s m ilyen alkalom ból készítette  a m intát.

Ezt a záradékot a nyomozó ír ja  alá.

Ha a próbaírás készítése elő tt az írógépet jav íto tták , a jav ítás 
időpon tjá t és tényét a szakértői vizsgálatot elrendelő h a tá ro 
zatban  fel kell tün te tn i.

d) Szükség esetén a p róbaírást az írógép betű inek  alapos kitisz
títása  u tán  meg kell ism ételni. Ha a be tűalakok  elm osódottak, 
ki kell kapcsolni az írógép szalagját, s az írógépbe egy vasta 
gabb papírlapot, a rra  tiszta, vékony fehér lapot, legfelül pe
dig egy m ásolópapírt kell elhelyezni, s így kell p róbaírást 
készíteni. A szalag használata  nélkül fe lvett próbaírások tisz
tábban  tükrözik  a be tűk  a lak ját.
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OKMÁNYOK TECHNIKAI ÍRÁSSZAKÉRTŐI VIZSGÁLATA

1. §. O km ányok technikai írásszakértő i vizsgálata során eldönt
hető kérdések:

a) Hogyan készült az okm ány (gyári m ódszerekkel, technikai 
segédeszközökkel, vagy kézzel)?

b) Az okm ány készítéséhez használt ű rlap  eredeti-e?

c) Az okm ányt a nyomozás során lefoglalt eszközzel, berende
zéssel készítették-e?

d) Az okm ányt (vagy annak  egyes részeit) m egváltoztatták-e  
(törlés, kioldás, beírás), eszközöltek-e ra jta  fényképcserét?

e) Az okm ány kézzel ír t  szövegét folyóírással, ra jzo lt betűkkel, 
vagy átm ásolással készítették-e?

2. §. (1) Az okm ány készítési m ódszerének m egállapítása, az ű r 
lapok ham isíto tt vo ltának  eldöntése érdekében szakértői vizsgálatra 
kell küldeni a te rh e lttő l lefoglalt, s okm ányham isításra  felhasznál
ható  anyagokat és tá rg y ak a t (papír, ok iratm in ták , festékek, technikai 
segédeszközök, stb.).

(2) A nyom tatványok  ham isíto tt, vagy eredeti vo ltának  vizsgá
latához hasonló nyom tatványok beszerzése szükséges (ugyanazon so
rozatból és gyártási évből).

3. §. Az okm ányok m egham isítását gyakran  egyes szövegrészek 
utólagos beírásával követik  el. Ezzel kapcsolatban a következő 
kérdések vetődhetnek  fel leggyakrabban:

a) Az okm ány m elyik részét készítették  előbb: a szöveget, vagy 
az a lá írást (az egym ást keresztező vonalak vizsgálata)?

b) Az okm ány elkészítése u tán  írtak -e  be utólag szavakat, szá
m okat, vonásokat?

c) Az okm ányt k itöltése u tán  bélyegezték-e le?

III.
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d) Az okm ány sérülései (gyűrődések, szakadások, stb.) a szöve
gének kitöltése előtt, vagy u tán  jö ttek -e  létre?

Nem látható , vagy gyengén lá tható  okiratszövegek, re jtje lze tt 
levelek, m egrongált okm ányok vizsgálatával kapcsolatos kérdések:

a) Észlelhetők-e az okm ányban lá th a ta tlan  tin táv a l eszközölt 
bejegyzések?

b) M egtalálhatók-e az eredeti írás benyom ott barázdái a h á t
oldalon?

c) Mi volt az elégett okm ány ta rta lm a?
d) M egállapítható-e a felfedezett kézírás a lap ján  az írás készí

tője?
e) Mi a ta rta lm a  a re jtje lze tt levélnek?
f) Mi volt a ta rta lm a  a festékkel leöntött, elszín telenített, k itö 

rölt, o lvashatatlan , k io ldott szövegnek?

4. §. A lá thatóvá  te tt szöveg készítőjének m egállapításához szük
séges p róbaírásokat az " írásszakértő i v izsgálatok” című részben 
ism erte te tt szabályoknak m egfelelően kell felvenni.

5. §. A nnak m eghatározására, hogy az okm ány készítéséhez, 
vagy ta rta lm án ak  m egváltoztatásához bizonyos anyagokat, vagy se
gédeszközöket használtak-e, a következő kérdések tehetők  fel:

a) M ilyen papíron készült az ado tt okm ány?
b) Az okm ány ado tt eszköz, vagy segédeszköz (toll, ceruza, sab

lon, stb.) segítségével készült-e?
c) M ilyen színezékeket használtak  az okm ány készítéséhez (tus, 

tin ta , festék, stb.)?
d) T artalm aznak-e a gyanúsíto tt b irtokában  lévő tárgyak  és 

anyagok (itatóspapír, különálló ívpapírok) olyan nyom okat, 
am elyek az okm ányok ham isítására  u ta lnak  (tükörképek, 
széljegyzetek, stb.)?

e) Az okm ány egyes szövegrészeinek eltávolításához m ilyen 
vegyszert használtak?

Megrongált okmányok vizsgálata

6 . §. A m egrongált okm ányok, vagy okm ányrészek vizsgálatával 
kapcsolatos kérdések:

a) A széttépett, szétvágott okm ányrészek azelőtt egy egészet 
képeztek-e?
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b) Mi volt a ta rta lm a  a széttépett, szétvágott, elszenesedett ok
m ányoknak?

c) Az okm ányok teljes szövegét azonos fa jtá jú  tin tával, ceru
zával, színezékkel készítették-e?

d) Az okm ányt egyugyanazon bélyegzővel bélyegezték-e le?

Bankjegyek vizsgálata

7. §. B ankjegyham isítás gyanú ja  esetén a ham isítvány  vizsgála
tá t az Á llam i Pénzjegynyom da szakértői végzik. A gyanús bank je 
gyeket „Állami Pénzjegynyom da, B udapest” címre, fu társzo lgálattal 
kell szakértői v izsgálatra küldeni.

Bélyegzők, pecsétek szakértői vizsgálata

8 . §. Bélyegzők és pecsétek lenyom atainak  vizsgálatával kapcso
latos kérdések:

a) M ilyen m ódszerrel készü lhete tt az a bélyegző, am elynek le
nyom ata az okm ányon van?

b) A bélyegző lenyom ata rajzo lás, vagy átm ásolás ú tján  kele t
kezett-e?

c) Egy m eghatározott bélyegző lenyom ata van-e az okm ányon?

d) Több bélyegző közül m elyiket használták  az okm ány lebé
lyegzésére?

e) Az okm ányon lévő bélyegzőlenyom aton felfedezhetők-e h a 
m isítás jelei?

9. §. (1) A bélyegzőlenyom atok vizsgálatához összehasonlító 
anyagként az azonosítandó bélyegzőkkel készített m intalenyom atok 
szolgálnak. Azonban durva ham isítások esetén összehasonlítási 
anyag nélkül is lehet végezni bélyegző-vizsgálatot.

(2) A m in ta-lenyom atokat fehér, sim a papíron, bélyegzőpárna 
segítségével egyenletesen befestékezett bélyegzőkkel kell készíteni.

(3) A szakértői vizsgálathoz különböző erősségű nyom ással lé t
rehozott több m in talenyom at szükséges.

(4) A nyomozás során lefoglalt ham is, vagy ham isíto tt bélyeg
zőket -  azonosítás szükségessége esetén -  m indenkor szakértői 
v izsgálatra kell küldeni.
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10. §. (1) U gyanezeket a szabályokat kell alkalm azni száraz
bélyegzők és aláírásbélyegzők (fakszimilék) lenyom atainak vizsgála
tán á l is. A próbanyom atokon kívül m indig a ján latos a vizsgált ok
ira t készítésével egykorú, spontán  lenyom atok beszerzése is.

(2) Régebben készült okm ányoknál, am ikor a bélyegző m ár 
nem  ku ta th a tó  fel, a régebbi bélyegzőm intákat kell beszerezni,
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FEGYVEREK ÉS LŐSZEREK SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATA

1. §. Lőfegyverrel elkövetett bűncselekm ények helyszínein, vala
m int fegyver-, lőszer és lövési nyom ok vizsgálata során a következő 
felm erü lt kérdésekre adhatnak  választ a szakértők:

a) A bűnjel lőfegyvernek, lőszernek, vagy azok alkatrészének 
tekintendő-e?

b) A fegyver üzem képes, lövés leadására  alkalm as állapotban 
van-e?

c) A fegyver em beri élet k io ltására  alkalm as-e?

d) A fegyver biztonsági berendezései m egfelelőek-e?
T örténhet-e  lövés az elsütőbillentyű lenyom ása nélkül, pl. 
ütődés, rázkódás által?

e) M ilyen távolságig okozható súlyos, illetve halálos sérülés a 
fegyverből k ilő tt lövedékkel?

f) T örtén t-e  lövés az utolsó tisztítás óta?

g) M ikor lő ttek  a fegyverrel u to ljára?

h) A sérülés -  testen, ruhán , fán, ablakon, stb. -  lövéstől szár
m azik-e?

i) M ilyen távolságból és irányból érte  a lövés a vizsgálati anya
got? H onnan ad ták  le a lövést; esetleg m ilyen testhelyzetben 
lehete tt a lövést leadó személy?

j) M elyik a be-, illetve kim eneteli nyílás?

k) M ilyen m in tájú , vagy rendszerű, gyártm ányú  fegyver ta r to 
zéka a vizsgált alkatrész?

l) M ilyen m in tájú , vagy fa jtá jú  fegyverhez használatos a vizs
gálandó lőszer?

m) Házi, vagy gyári készítésű-e a lőszer, illetve annak  a lk a t
részei, pl. lövedék, lőpor, fojtás, stb?

IV.
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(Házilag készített sörétnél az előállítására  szolgáló szerszám 
is azonosítható.)

n) A lőszer, vagy alkatrésze üzem képes-e?

o) A helyszínen ta lá lt hüvelyt, vagy lövedéket m ilyen fa jtá jú  
és rendszerű  fegyverből lő tték  ki?

p) A helyszínen ta lá lt lövedék, vagy hüvely sérülése, deform áló
dása m itől szárm azik?

r) Hasonló-e a lövedék, sörét -  nagyságát, készítési m ódját, 
vegyi összetételét tek in tve  -  a beküldött m intával?

s) Személyt, vagy tá rg y a t é rt több lövés esetén m elyik lehetett 
az első lövés?

t) M ilyen anyagból készült a ta lá lt fo jtás -  különös tek in te tte l 
a házilag készült lőszerekre?

u) A helyszínen ta lá lt lövedék és hüvely ugyanazon típusú, 
gyártm ányú  lőszer részeit képezi-e? Szerepel-e a lövedék, 
vagy hüvely a „Helyszíni lövedékek n y ilv án ta rtá sá”-ban?

v) Különböző bűncselekm ények helyszínein ta lá lt hüvelyek, 
vagy lövedékek egy fegyverből szárm aznak-e?

z) A helyszínen ta lá lt lövedék, vagy hüvely a vizsgált bűn je l
fegyverből szárm azik-e?

Fegyverszakértői vizsgálathoz szükséges tárgyak

2. §. A lőfegyvernek a k ilő tt lövedék, vagy hüvely  a lap ján  tö r
ténő azonosításához v izsgálatra kell küldeni

a) a helyszínen ta lá lt lövedékeket és hüvelyeket;
b) a lövés leadására  felhasznált fegyvert;
c) a gyanúsíto tt b irtokában  ta lá lt, s az ado tt fegyvertípushoz 

használható tö ltényeket.

3. §. (1) Ism eretlen  te ttes á lta l lőfegyverrel elkövetett bűncse
lekm ények helyszínein ta lá lt k ilő tt lövedékeket és tö ltényhüvelyeket 
m inden esetben az ORFK. Technikai O sztályára kell felküldeni, hogy 
a fegyverszakértők m egállapíthassák az esetleges összefüggéseket 
más bűncselekm ények helyszínéről szárm azó k ilő tt lövedékek és h ü 
velyek között.

(2) Szükség esetén a BM. ORFK. V ezetőjének B űnügyi H elyet
tese elrendelheti a ta lá lt, vagy re jteg e te tt lőfegyverekkel próbalövé
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sek elvégzését és a k ilő tt lövedékek és tö ltényhüvelyek központi 
ny ilv án ta rtá sá t -  az ism eretlen te ttesek  felderítésének előm ozdí
tására.

4. §. (1) A lövés leadására  felhasznált fegyverrel a próbalövése
ket a fegyverszakértő  végzi, akihez az azonosítandó fegyvereket fel 
kell küldeni.

(2) A bban az esetben, ha sok fegyverrel kell próbalövést vé
gezni, az ORFK Technikai O sztályától kérni kell a fegyverszakértő 
k ikü ldetését a fegyverek tárolási helyére.

(3) Nem helyes, ha a próbalövést a nyomozó végzi és a k ilő tt 
lövedéket a fegyverrel és a helyszíni lövedékekkel együ tt küldi szak
értői vizsgálatra.

5. §. Szükség esetén, fegyverszakértői vizsgálatra tö rténő  felkü l
dés elő tt meg kell kísérelni az u jjnyom ok fe lk u ta tásá t és rögzítését 
a fegyveren.

6. §. A nnak a kérdésnek az eldöntésére, hogy adott tárgyon lévő 
nyílás lövés okozta rongálódás-e, s m ilyen távolságból, honnan ad ták  
le a lövést, vannak-e  közeli lövés nyom ai az ado tt tárgyon, vizs
g á la tra  kell küldeni a sérü lt tá rgyat, vagy annak  részeit.

Szakértői vizsgálatra küldött lőfegyverek kezelése, csomagolása

7. §. (1) A fegyver csom agolását úgy kell elvégezni, hogy m eg
védje a fegyver alkatrészeit sérülésekkel, rongálódásokkal, légköri 
behatásokkal (nedvesség), por és egyéb lerakódásokkal szemben. 
Ezért a fegyver fontosabb a lkatrészeit (billentyűt, célzóberendezése
ket, stb.) kem ény b u rko ló lem ezekkel kell m egvédeni. A fegyver 
m ozgatható alkatrészeit egym ással szilárd kapcsolatba kell hozni 
(záródugattyú t lezárni, a tá r t  kivenni, stb.). Az alkatrészek eredeti 
helyzetét előzőleg jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(2) A fegyvert fe lté tlenül olyan állapotba kell helyezni, am ely 
k izárja  táro lás vagy szállítás közben a véletlen elsülés lehetőségét.

(3) Fegyver, lőszer szállítása kizárólag csak fu tárok  álta l tö r
ténhet.

8. §. Lefoglalás alkalm ával a lőfegyverekre kéregpapírlapot kell 
zsineggel ráerősíteni, m elyen fel kell tü n te tn i a fegyver adata it 
(gyártm ány, gyártási szám, stb.), a feltalálási helyét, vagy azon sze
m ély nevét, akitől a fegyvert lefoglalták. A kéregpapírlapot a felerő
sítésre használt zsineggel együtt le kell pecsételni, a szándékos, vagy 
véletlen csere lehetőségeinek kiküszöbölésére.
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ELTÁVOLÍTOTT SZÁMOK, JELZÉSEK LÁTHATÓVÁ TÉTELE

1. §. (1) Azokat a tá rg y ak a t (lőfegyver, írógép, kerékpár, gép
járm űvek  és alkatrészeik), am elyeknek eredeti szám ozását eltávo
líto tták  vagy m egváltoztatták , m etallográfiai vizsgálat alá kell 
vetni.

(2) A vizsgálatot vas- és acéltárgyak esetében a megyei bűn 
ügyi technikus, egyéb ötvözetek esetében az ORFK. Technikai 
Osztálya végzi.

(3) A könnyen szállítható tá rg y ak a t -  m egfelelően csoma
golva -  vizsgálatra kell küldeni, a terjedelm esebb tárgyak  eseté
ben a szakértő helyszíni k iszállását kell kérni.

(4) A vizsgálatot elrendelő h atározatban  ism ertetn i kell:
a) a jelzések eltávolításának  m ódjára  vonatkozó ism ert 

adatokat;
b) a feltételezett eredeti számot.

(5) A m etallográfiai vizsgálat ú tján  lá thatóvá  le tt szám okat 
fényképezéssel rögzíteni kell.

2. §. Fából készült tá rgyak  (zongorák, stb.) e ltávo líto tt jelzései 
m egállapítását az ORFK Technikai O sztályának szakértői végzik. 
A bűnjelek csom agolására, szállítására, illetőleg a szakértők hely
színi kiszállására vonatkozóan az előbbi §. rendelkezéseit kell é rte 
lem szerűen alkalm azni.

V.
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NYOMSZAKÉRTŐI VIZSGÁLATOK 

Lábnyomok szakértői vizsgálata

1. §. Az em beri láb nyom ainak vizsgálata során az alábbi k é r
dések dönthetők el:

a) A helyszínen ta lá lt m ezítelen láb nyom a adott szem élytől 
szárm azik-e?

b) A helyszínen ta lált, lábbelitő l szárm azó nyom ot ado tt sze
m ély használatában  lévő lábbeli okozta-e?

c) A helyszínen talált, lábbelitől szárm azó nyom ot m ilyen lá b 
beli okozta?

2. §. A szakértői vizsgálat céljaira a következő tá rg y ak a t kell 
felküldeni:

a) A  helyszínen ta lá lt nyom ról készített g ipszöntvényt, a nyo
m ot hordozó tá rg y a t vagy annak egy részét (elsősorban 
felületi nyom ok esetében);

b) a nyom ok m éretarányos fényképeit.

3. §. Az összehasonlítás céljait a következő anyagok szolgálják:
a) M ezítelen lábak  nyom ainak vizsgálatához a próbanyom at

ról készített g ipszöntvény (benyom at esetében), vagy a láb 
fekete nyom dafestékkel fehér papíron készített lenyom ata 
(felületi nyom  esetén);

b) harisnyás vagy zoknis lábak á lta l okozott nyom ok esetében 
a fen t ism erte te tt m ódon készített lenyom atok.
Ezenkívül v izsgálatra  kell küldeni azt a harisn y á t vagy 
zoknit, am elyet a nyom ok létrehozása alkalm ával a te ttes 
valószínűleg viselt.

c) A lábbelis nyom  esetében m agát a lábbelit kell vizsgálatra 
küldeni.

VI.
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Fognyomok szakértői vizsgálata

4 . §. (1) Az em beri fogak nyom ainak szakértői vizsgálata során 
eldönthető, hogy a helyszín tárgyain  talált, tá rgy i b izonyítékokat 
képező fognyom okat m eghatározott személy fogazata hozta-e létre.

(2) Ha a nyom hordozó tárgy  rom landó, a vizsgálatot a nyom 
öntvényén kell e lvégezni. A kiöntés elő tt m éretarányos fénykép
felvételeket kell készíteni.

(3) Ezen vizsgálatokhoz összehasonlítási anyagként a gyanú
síto tt személy fogairól gipsz vagy stenc ön tvényeket kell felhasz
nálni, am elyeket fogorvos vagy fogtechnikus készít -  a nyomozó 
jelenlétében.

(4) A gyanúsíto tt fogazatáról ráh arap ás és á tharapás közben 
is öntvényeket kell készíteni: ráharapásnál a közeledő állkapcsok
ról, á tharapásnál pedig a teljesen összeszorított fogakról, am ikor 
az öntvény anyaga is kettéválik .

Állatok lábnyomainak szakértői vizsgálata

5. §. (1) Az állatok lábnyom ainak vizsgálata során a következő 
kérdések dönthetők el:

a) A helyszínen ta lá lt nyom okat az adott álla t okozta-e vagy 
am ennyiben ez nem  állap ítható  meg, akkor m ilyen á lla t
fa jta?

b) A helyszínen ta lá lt patkónyom ok m eghatározott patkótól 
szárm aznak-e?

(2) E kérdések eldöntésére összehasonlító anyagként a szak
értőnek meg kell küldeni a kérdéses á lla t lábnyom ainak gipsz
öntvényét. Ha az álla t meg volt patkolva, m agát a patkó t is el 
kell küldeni a szakértőhöz, de még a patkó leszerelése előtt próba
nyom atot kell arró l készíteni.

Eszköznyomok szakértői vizsgálata

6. §. Eszköznyomok (feszítő, vágó és fúróeszközök, szerszá
mok) vizsgálata során a következő kérdések dönthetők el:

a) ado tt eszköz vagy szerszám  hagyta-e  h á tra  a nyom ot;
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b) m ilyen eszközökkel vagy szerszám okkal és m ilyen m ódszer
rel követték  el a betörést;

c) m elyik oldalról -  belülről vagy kívülrő l -  jö ttek  lé tre  a 
betörési nyomok.

7. §. (1) Az eszköz vagy szerszám nyom ok eredm ényes vizsgá
la ta  érdekében meg kell küldeni a szakértőnek azt a tárgyat, am e
lyen a nyom  keletkezett.

(2) Ha az a tárgy , am elyen a nyom lé tre jö tt, nem  küldhető 
szakértői vizsgálatra, a benyom atokról öntvényeket vagy felületi 
nyom ok, lenyom atok esetében m éretarányos fényképeket kell 
készíteni.

(3) A behatolás eszközét vagy szerszám át m indig eredetben 
kell m egküldeni, fénykép vagy kiöntés ú tján  tö rténő  rögzítés nem  
elegendő.

Zárak szakértői vizsgálata

8. §. (1) A zárakon lé tre jö tt nyom ok vizsgálata ú tján  a követ
kező kérdések dönthetők el:

a) sérte tlen -e  a zár;
b) használatban  volt-e a zár;
c) m ilyen rendszerű  a zár; k iny itható -e  hasonló kulccsal, ál

kulccsal vagy más tárggyal;
d) a zár m egrongálása zárt vagy ny ito tt állapotban  követke

zett-e be;
e) m ilyen eszközzel tö rték  fel a zárat;
f) a zár feltörését adott eszközzel végezték-e.

(2) A zárak ra  vonatkozó kérdések eldöntéséhez vizsgálatra kell 
küldeni m agát a zárat, a betörőszerszám ot vagy a felnyitáshoz 
használt egyéb eszközt, a zár valam ennyi rendelkezésre álló ku l
csát, s a fe ltö rt zár eredeti helyzetéről készült fényképet.

Közlekedési eszközök nyomainak szakértői vizsgálata

9. §. (1) Közlekedési eszközök nyom ainak vizsgálata során a 
következő kérdések dönthetők el:

a) m ilyen közlekedési eszköz nyom át ta lá lták  a helyszínen;
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b) a helyszínen ta lá lt nyom ot egy m eghatározott gép járm ű 
hozta-e létre;

c) mi volt a haladás iránya.

(2) A szállítóeszközök nyom ainak vizsgálata elvégezhető:

a) gipszöntvények a lap ján  -  benyom atok esetében;

b) fényképfe lvéte lek  a lap ján  -  felületi nyom ok, lenyom atok 
esetében.

c) A 9. §. (1) c) pon tjá ra  a szakértő rendszerin t csak a hely 
színi szemlén történő részvétele esetében tud  választ adni.

(3) A kérdések eldöntéséhez összehasonlító anyagként felhasz
nálhatók:

a) a szállítóeszköz abroncsai;

b) am ennyiben az előbbiek nem  szerezhetők be, úgy az abron
csok nyom dafestékkel fehér papíríven  készített lenyom atai;

c) benyom ati abroncsnyom ok esetében a szállítóeszköz kereké
nek próbanyom áról készült öntvény.
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FÉNYKÉPEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÁSI
VIZSGÁLATOK

1. §. Szem élyfényképek szakértői vizsgálata a lap ján  a követ
kező kérdések dönthetők el:

a) Azonos szem élyt ábrázol-e két különböző fényképfelvétel 
(pl.: az e ltűn t szem élyről és az ism eretlen ho lttestrő l készült 
fényképek)?

b) Azonos-e a m eghatározott személy és a fényképen ábrázolt 
személy (pl. a körözött személy összehasonlítása a fény
képpel)?

2. §. (1) A személyazonosság fényképek alap ján  történő  m eg
állapításához krim inalisztikai szakértői vizsgálatot kell igénybe 
venni. Az ilyen szakértői vizsgálat sikere a ttó l függ, hogy a nyo
mozó m ennyi és m ilyen vizsgálati anyagot g yű jt össze. A fénykép- 
felvételek készítésekor fennálló  különböző körülm ények eltérése
ket eredm ényeznek a külső ism ertető jegyeknek a fényképen tö r
ténő visszaadásában.

(2) E körüm ények  között igen fontos a lefényképezett személy 
fej ta rtása , a fényképezés során használt m egvilágítás, a fényképező
gép objektív jének és a fo tóanyagnak a minősége. A m ennyiben 
lehetséges, az azonosítandó szem élyt is a szakértőhöz kell k ísér
te tn i -  megfelelő összehasonlítási fényképek készítése céljából.

3. §. (1) A szakértői vizsgálatra az arcvonásokat legtisztábban 
visszatükröző fényképek a legalkalm asabbak és ezért -  a lehető
ség szerint -  elsősorban szem élyazonosítási céllal készült fényké
peket kell fe lku ta tn i (bűnügyi szem élyfényképet).

(2) A holttestek  arcvonásainak torzu lásait -  a fényképezés 
elő tt -  orvosszakértő közrem űködésével csökkenteni kell.

(3) Élő szem élyek vagy holttestek  fényképeinek vizsgálatához 
összehasonlító anyagként, bűnügyi szem élyfényképekre (két m ell-

VII.
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kép: szem től-szem be és jobb profilból, kalapviselet nélkül, valam int 
olyan pózban és m egvilágítás m ellett készített fényképekre van 
szükség, m int am elyben az eljárás során  fe lk u ta to tt fénykép készült.

(4) Lehetőség szerin t fel kell ku ta tn i a művészi, kereskedelm i 
céllal készült felvétel n ega tív já t is, hogy az arcvonásokról eltávo
líthatók  legyenek a negatív  re tus vonásai.

(5) Mivel idővel az em beri külső m egváltozik, lehetőleg olyan 
fényképet kell v izsgálatra küldeni, am elynek készítési időpontja 
közel esik az összehasonlításra felhasznált m ásik fénykép felvéte
lének időpontjához.

4. §. A krim inalisztikai szakértői vizsgálatot elrendelő h a tá ro 
zatban lehetőség szerin t ism ertetn i kell a következő adatokat:

a) a fénykép készítésének időpontja;

b) a lefényképezett személy születési éve vagy megközelítő 
életkora;

c) a fényképen ábrázolt személy életrajzi adata i (vannak-e 
közeli rokonai vagy éppen ikertestvére);

d) az ügy olyan körülm ényeit, am elyek szükségesek a vizs
gálat folyam án m utatkozó megegyezőségek és különböző
ségek helyes értékeléséhez (operáció, tetoválás, stb.).

Ismeretlen holttestek arcképazonosítása

5. §. (1) A tudom ányos eszközök alkalm azása lehetővé teszi a 
szem élyazonosítást azokban az esetekben is, am ikor a ho lttest ru h á 
zatában  okm ányokat nem  talá ltak , s a bom lási fo lyam atok vagy az 
elkövető álta l okozott sérülések m ia tt lehetetlen  az arcvonások 
a lap ján  történő felism erés.

(2) E ltűnések ügyében in d íto tt nyom ozások esetében be kell 
szerezni az e ltű n t személy fényképét, hogy később, hasonló leírású 
ho lttest m egtalálása esetén krim inalisztikai vagy igazságügyi orvosi 
vizsgálati m ódszerekkel az azonosság eldönthető legyen.

(3) A fénykép ú tján  tö rténő  azonosítás során a ho lttest arcát 
és fe jé t ugyanolyan beállításban  és m éretarányok  m ellett fényké
pezik le, m int am ilyenekkel az élő szem élyről készíte tték  a fel
vételt. A bban az esetben, ha a bom lási fo lyam atok előrehaladott 
voltánál fogva a ha lo tt arcvonásai a lap ján  történő  felism erésre 
semmi lehetőség nincs, fényképfelvétel készítése u tán  -  igazság-
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ügyi orvosszakértő bevonásával -  a fej lágy részeit el kell távolí
tan i (macerálás) és a koponyát szakértői v izsgálatra kell küldeni.

(4) A szakértő az azonosságot a fényképen észlelhető anatóm iai 
sajátosságok összehasonlítása, a fénykép egészének vagy egyes ré 
szeinek egym ásra m ásolása, egym ásra helyezése ú tján , esetleg a kopo
nyáról készült fényképnek vagy röntgen-felvételnek az élő sze
m élyről készített fényképpel tö rténő  egybevetésével á llap ítja  meg.

(5) M inden esetben, am ikor a ho lttest állapota ezt lehetővé 
teszi, gondoskodni kell az u jjnyom ok felvételéről. Az u jjnyom fel
vétel csakis akkor eszközölhető, am ikor a ho lttest kezét a parány i 
m éretű  anyagm aradványok feltalálása érdekében m ár átvizsgálták. 
E lőrehaladott bom lási á llapotban lévő ho lttesteken  az u jjnyom at- 
felvételt orvos közrem űködésével kell eszközölni.
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VIII.

KÉMIAI SZAKÉRTŐI VIZSGALATOK 

Kémiai szakértői vizsgálatok tárgya s feladata

1. §. (1) A kém iai szakértői vizsgálatok tárgyak  kém iai össze
tételére és kém iai sajátosságaira vonatkozó kérdések eldöntésére 
alkalm asak.

(2) A kém iai vizsgálatok tá rg y á t leggyakrabban  a következő 
anyagok képezik: színezékek (tinta, ceruza, tus, bélyegző- és 
nyom dafesték), szerves festékek, ásványi festékek, olajos festékek, 
növényi olajok, lakkok, gitt, ragasztóanyagok, papír, pecsétviasz, 
kenőanyagok, robbanóanyagok és lőfegyverek használata  során 
keletkezett nyom ok, építőanyagok (tégla, s tu ka tu r, k réta, azbeszt, 
agyag, cement, homok), m űanyagok, élelm iszerek, dohány, talaj, 
stb.

2. §. Kém iai vizsgálattal a következő kérdések dönthetők el:

a) Mi a kém iai összetétele és mi a neve a vizsgált anyagnak?

b) Megegyező-e a vizsgált anyagok kém iai összetétele?

c) K im uta tható -e  a vizsgált anyagban m ás anyagok (pl. m ér
gek) jelenléte?

d) K im uta thatók-e  a vizsgált tárgyon  m ás anyagok (pl. foltok, 
szennyeződések, stb.).

A kriminalisztikai szakértői vizsgálatok területén kívül eső 
vegyvizsgálatok

3. §. Nem képezik krim inalisztikai szakértői vizsgálat tá rg y á t:

a) m érgek, mérgező anyagok jelenlétének és m ennyiségének 
k im uta tása  hullarészekben, élelm iszerekben, s egyéb anya
gokban;
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k) gyógyszerekkel kapcsolatos minőségi kifogások, s gyógy
szerek használatával e lkövetett bűncselekm ény ügyében le
fo ly ta to tt vegyvizsgálatok;
a)- b) esetében a szakértői vizsgálat lefoly tatása az O rszá
gos Bírósági Vegyészeti In tézet hatáskörébe tartozik, 
am elyhez a rendőri szervek a vizsgálati anyagokat közvet
lenül küldik  meg;

c) élelm iszerekkel kapcsolatos minőségi kifogások (megromlás, 
ham isítás, stb.) helytállóságának vizsgálata;
ez esetben a szakértői v izsgálatot a Fővárosi Élelm iszer és 
Vegyvizsgáló In tézet végzi, am elyhez a rendőri szervek a 
vizsgálati anyagot közvetlenül kü ld ik  meg;

d) iparcikkekkel és egyéb árucikkekkel kapcsolatos minőségi k i
fogások; ezen cikkekre vonatkozóan elkövetett m inőségrontás 
bűn te ttével kapcsolatos v izsgálatokat a K ereskedelm i 
M inőségellenőrző In tézet jogosult elvégezni;

e) arany, ezüst, p la tina-tá rgyak  vizsgálatát, az esetleges ham i
sítások vizsgálatát az illetékes Óra - és Ékszerkereskedelm i 
V állalat szakképzett dolgozói, bonyolultabb esetben a 
Nem esfém vizsgáló és H itelesítő In tézet végzi.

Bűnjelek és minták megküldése kémiai vizsgálatok lefolytatására

4. §. (1) A vegyvizsgálat alá v e te tt tá rg y ak a t változtatás nél
kül, teljes egészükben kell a szakértőhöz ju tta tn i. Így pl. ha  a 
gyanúsíto ttná l olyan olajfoltos ruhanem űeket ta lá lnak , am elyek fel
tehetően a helyszínen lévő olajos tá rgyak tó l szennyeződtek be, úgy 
nem  szabad az olajos szövetrészeket kivágni, hanem  az egész ru h á t 
vizsgálatra kell küldeni.

(2) Azokban a kivételes esetekben, am ikor a vizsgálandó fol
tok nagy terjedelm ű tárgyakon  vannak, am elyek teljes egészükben 
nem  küldhetők szakértői vizsgálatra, az anyagról k aparéko t kell 
venni. Ilyenkor külön csom agolásban m in tá t kell küldeni a foltot 
övező anyag kaparékából is.

(3) Ha a vizsgálandó vegyianyag viszonylag kis m ennyiségű 
(egy vagy néhány  gram m ), azt teljes egészében vizsgálatra kell kü l
deni. Ha az anyag nagyobb m ennyiségben rendelkezésre áll, úgy 
abból kb. 100 g ram m nyi m in tá t kell k iválasztani. Á ruszakértői
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vizsgálat, élelm iszervizsgálat és m érgezés gyanús eseteiben a vegy
vizsgálathoz legalább 50- 100 gr vizsgálati anyag szükséges.

5. §. (1) K ét vagy több anyag kém iai összetételének összehason
lító vizsgálatához megfelelő összehasonlítási m in ták ra  van szükség. 
Ha pl. baleset áldozatának cserbenhagyása esetén az elgázolt sze
mély ru h á ján  a gépkocsitól szárm azó festéknyom ok találhatók, 
összehasonlítási anyagként festékkaparéko t kell venni a gyanús 
gépkocsinak azokról a részeiről, am elyek a személy testével é r in t
kezhettek.

(2) R ak tári árufosztogatás esetében a gyanúsíto ttó l lefoglalt 
lopott anyagokat, a rak tá rb an  hátrah ag y o tt árucikkekből ve tt meg
felelő m in tákkal lehet összehasonlítani.

6. §. Az összehasonlító m in ta  m ennyisége az ügy konkrét körü l
m ényeitől függ, azonban nem  lehet kevesebb, m in t a tá rgy i bizo
ny ítékként lefoglalt anyag. Festék, enyv, pecsétviasz, tin ta , por, 
dohány, s m ás hasonló anyagok esetében az összehasonlítási célra 
kb. 100 gram m nyi m in ta  szükséges. Építőanyagok, tüzelő és kenő
anyagok, élelmiszerek, talaj, stb. esetében rendszerin t 100- 1000 gr 
m ennyiséget kell m in takén t biztosítani.

7. §. Kem ény anyagokat (m int pecsétviasz, fém ek, papír, m ű 
anyagkészítm ények) és poralakú  anyagokat (m int különféle kapa
rékok, porok, cem ent, dohány, talaj) jól záródó papír, m űanyag 
vagy szövetcsom agolásban, fo lyadékokat (m int olaj, tin ta , tus, ra 
gasztó, növényolaj) p a ra fa - vagy gum idugós üvegpalackban kell 
szakértői v izsgálatra küldeni.
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BIOLÓGIAI SZAKÉRTŐI VIZSGALATOK 

Vérfoltok szakértői vizsgálata

1. §. (1) A vér szakértői vizsgálata során rendszerin t a követ
kező kérdések dönthetők el:

a) van-e a tárgyi bizonyítékon vér;

b) a vér em bertől, állattó l (azon belül is szarvasm arhától, ló
tól, sertéstől, kecskétől, szárnyastól) szárm azik-e;

c) ha em beri vér, úgy m elyik vércsoportba tartozik  (elegendő 
vizsgálati anyag esetében).

(2) A biológiai szakértői vizsgálatok során esetenként m egálla
p ítható , hogy a vér a test m elyik részéből szárm azik és tisztáz
ható  a vérfoltok képződésének m egközelítő időpontja. E kérdések 
m egválaszolása érdekében fel kell tün te tn i, hogy a vér a vizsgá
la tra  tö rtén t felküldésig m ilyen körülm ények között volt.

2. §. (1) Ha a ta lá lt vérfoltok ruhanem űeken  vagy más, szállít
ható  tárgyakon vannak , a tá rgyak  teljes egészükben felküldendők 
szakértői vizsgálatra. Ha ez nem  lehetséges, a folt anyagáról egy 
tiszta pap írlap ra  kaparéko t kell venni, m ajd  a tá rgy  vérfolttól 
m entes részéről is -  ellenőrző p róbára -  kaparéko t kell készíteni, 
am elyet külön csom agolásban kell v izsgálatra küldeni. A vérfolt 
levétele enyhén m egnedvesített gézzel is elvégezhető, am elyet rá 
nyom nak a vérfo ltra, m ajd  kiszárítanak. Ezzel a m ódszerrel rögzít
hetők az em beri testen  keletkezett vérfoltok.

(2) A hóban keletkezett vérfo ltokat -  lehetőleg m inél keve
sebb hóval együtt -  tiszta gézre kell helyezni, m elyet tán y érra  
téve, szobahőm érsékleten kell szárítani. Ilyen esetekben, ellenőrző 
vizsgálatok céljaira, tiszta á llapotban lévő gézt is m ellékelni kell.

(3) Vértócsából a vizsgálati anyagot gum i vagy parafadugós 
üvegbe kell venni.

IX.
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(4) Ha a gyanúsíto ttnak  a körm e a la tt van vér, a köröm  szélét 
az a la tta  lévő szennyeződéssel együtt le kell vágni és vizsgálatra 
küldeni. 

(5) Az olyan nedves tárgyakat, am elyeken vérfoltok vannak, 
a penészedés elkerülése céljából szobahőm érsékleten ki kell szá
rítani.

3. §. (1) Ha vércsoport m egállapítása válik  szükségessé, sér
te ttő l vagy a gyanúsíto ttó l 1- 2 cm 3 m ennyiségben v érm in tá t kell 
vetetni. A vérm in ta  vételére orvos jogosult. A folyékony vérm in tá t 
tiszta, gum idugóval lezárt kém csőben kell v izsgálatra küldeni (vér
vételi doboz).

(2) A megfelelő üvegedények h iányában  a vér tiszta gézen, 
k iszárítva is küldhető  szakértői vizsgálatra.

(3) A vizsgálati anyagot tarta lm azó  csomagon, kémcsőn, fel
tétlenül fel kell tün te tn i, hogy a vért hol, m ikor foglalták le, 
illetve kitől és m ikor vették.

Véralkoholvizsgálatok

4. §. (1) V éralkoholvizsgálatok során eldönthető, hogy a vizs
gálat alá vont személy kb. m ilyen m ennyiségű alkoholt fogyasztott.

(2) A vizsgálandó vérm in tá t a rendőri szervek részére e cél
ból k iadott „V érvételi doboz” felhasználásával, az alkoholfogyasz
tást követő 6 órán belül, orvos közrem űködésével kell venni.

(3) A vérvétellel egyidőben ki kell tölteni a rendszeresített 
„V érvételi jegyzőkönyv” űrlapot, m elyből ki kell, hogy tűn jenek  
a vizsgálandó személyen észlelhető k linikai tünetek , az alkohol- 
fogyasztás m értéke, ideje, a vérvétel időpontja és oka.

(4) A vérm intát, a vérvételi jegyzőkönyvvel együtt, haladék
ta lanu l laboratórium i v izsgálatra kell küldeni.

Hajszál-, szőrszálvizsgálatok

5. §. (1) H ajszálak, szőrszálak vizsgálata révén a következő 
kérdések tisz tázha tók :

a) a beküldött anyag  ténylegesen haj-e;

b) em ber vagy állat, illetve m ilyen álla t szőrzete;
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c) a szál az em beri testnek  m ely részéről szárm azik;

d) a hajszál k ihu llo tt vagy kihúzták, elvágták vagy ütés követ
keztében vált-e  le;

e) van-e a hajszálon sérülés vagy elváltozás (ondolálás, festés, 
s tb .);

f) hasonlóak-e az összehasonlított hajszálak.

(2) A helyszínen vagy m ás tárgyon ta lá lt hajszá lakat lehető
leg gum ihegyű csipesszel kell összeszedni, m ajd  tiszta borítékban  
kell elhelyezni. A borítékot le kell ragasztani és pecsételni. M inden 
borítékon fel kell tü n te tn i a benne lévő hajszálak  szám át és fel
találási helyét.

(3) A nnak a kérdésnek az eldöntése céljából, hogy a hajszál 
m eghatározott szem élytől szárm azik-e, összehasonlítási célokra h a j
szálakat kell beszerezni. Mivel az em beri hajszálak  a fej kü lön
böző részein nem  egyform ák, összehasonlító vizsgálat céljaira a fej
5 különböző részéről k e ll m in tá t venni: a hom lok feletti részről, 
a fejtetőről, a nyakszirt feletti részről, a bal és jobb halántékról. 
Ha az ügy körü lm ényeit figyelem bevéve a szőrszál az em beri 
test egyéb részeiről is szárm azhato tt (pl. erőszakos nem i közösülés 
esetén a szem érem dom bról), az egyéb testrészekről is szőrszál- 
m in tá t kell orvossal vetetni.

(4) T estrészenként 19- 20 szálat, éles kés (borotva) segítségé
vel a bőrhöz közel kell levágni és külön borítékba helyezve, m eg
felelő fe lira tta l ellátni. 

(5) Az állatoknál 10 részről kell szőrzetm intát venni, m integy 
30- 35 szálat.

Ondófoltok vizsgálata

6. §. (1) Az ondó vizsgálata révén a következő kérdések dönt
hetők el:

a) van-e a vizsgálandó tárgyon ondó;

b) m ilyen vércsoport-tu lajdonságok m u ta tha tók  ki az ondó
folton.

(2) E kérdések  eredm ényes eldöntése érdekében a következő 
anyagokat kell v izsgálatra küldeni:

a) az ondógyanús fo ltokat tarta lm azó  tárgyi b izonyítékokat;
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b) ha az erőszakos nem i közösülés időpontjátó l nem  te lt el 
jelentős idő (1- 2 napon belül) -  ho lttesteken  ta lá lt ondó
m aradványok esetében később is -  vizsgálatra kell küldeni 
az igazságügyi orvosszakértő vagy orvos á lta l a hüvelyből 
ve tt és gézre ken t váladékot. A váladékot nem  lehet üveg
lap ra  kenve szakértői vizsgálatra küldeni, m ert ez esetben 
nem  határozhatók  meg az ondó csoporttulajdonságai. Vizs
g ála tra  kell küldeni az orvos á lta l levett hüvelyöblítő  
folyadékot is -  steril, tiszta, jól lezárt üvegben;

c) összehasonlítási m in takén t 1- 2 cm 3 v é rt kell orvossal 
vetetni, s véralkohol-dobozban, folyékony állapotban vizs
g ála tra  küldeni. M intákat kell venni a szám ításba jövő sze
m élyek nyálából is, am elyet gézen kell k iszárítani.

Emberi nyál szakértői vizsgálata

7. §. (1) Az em beri nyál igazságügyi orvostani vizsgálatával 
rendszerint m egállapíthatók a vérnek m egfelelő csoporttu lajdon
ságok. A nyálat leggyakrabban cigarettavégen ta lá lják  meg.

(2) A vizsgálatra való felküldés előtt a cigarettavéget szoba- 
hőm érsékleten ki kell szárítani és külön-külön kell csomagolni.

(3) Ö sszehasonlító m in takén t be kell küldeni:

a) a gyanúsíto tt nyálá t -  gézdarabon k iszárítva;
b) a gyanúsíto tt személy á lta l elszívott 2- 3 db c igaretta  végét;

c) a gyanúsíto tt véréből 1- 2 cm 3-nyi, folyékony állapotú vért:

8. §. A bűncselekm ények helyszínén ta lá lt bélsár-gyanús 
anyagm aradványok, foltok vizsgálata révén az alábbi kérdések 
állapíthatók meg:

a) bélsár-e a m egtalált anyag;

b) m ilyen élelm iszerek m aradványai m u ta tha tók  ki benne;

c) vannak-e abban a te ttes azonosítására alkalm as különleges 
anyagrészecskék (bélféregpeték, bélférgek, tífusz, tbc- 
bacilusok, stb.).

9. §. (1) A m ennyiben a gyanúsíto tt szem élyének ism eretében 
összehasonlító vizsgálat végzése válik  szükségessé, kb. 20- 30 cm3 
b élsárt kell m in takén t v izsgálatra küldeni.
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(2) A bélsár az erre  a célra rendszeresített, gyógyszertárakban 
beszerezhető, jól záródó (OKI) fém edényben küldendő vizsgálatra.

Hányadék szakértői vizsgálata

10. §. (1) M érgezésre gyanús bűncselekm ények helyszínén 
ta lá lt em beri hányadékot teljes egészében biztosítani kell és jól 
zárható, tiszta üvegedényben, lepecsételve, a benne lévő esetleges 
m érgek k im uta tása  céljából az Országos Bírósági Vegyészeti In té 
zethez kell küldeni.

(2) T ekintve az em beri gyom orban lejátszódó emésztési folya
m atok gyorsaságát, a  hányadék  alap ján  a kb. 12- 24 órával k o 
rábban  fogyasztott táplálék  határozható  meg.



TEXTILKÉSZÍTMÉNYEK SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATA

1. §. E vizsgálatok csoportjába a különféle fonalfajták , kötél-, 
zsinegkészítm ények, vatta , kóc, szövet, kötött, gyapjú  és m űszál
áruk  vizsgálata tartozik.

Fonalak és cérnák szakértői vizsgálata

2. §. (1) Fonalak és cérnák szakértői vizsgálata során eldönt
hető kérdések:

a) általános, külső ism ertető jegyeiket tek in tve egységesek-e az 
összehasonlított m in ták  (szín, kikészítési mód, színárnyalat, 
jelleg, stb. vonatkozásban);

b) az összehasonlított m in ták  előzően egy darabo t képeztek-e.

(2) Kötelek, fonalak, zsinórok és m ás készítm ények vizsgálata 
alap ján  hasonló kérdések dönthetők el. V attadarabok  és kócm inták 
vizsgálata során rendszerin t az az egyetlen kérdés tisztázható, hogy 
hasonlóak-e anyagukban és színükben az összehasonlított vatta , 
illetőleg kócdarabok.

Szövet-, vászonkészítmények vizsgálata

3. §. Szövet vagy vászonkészítm ények vizsgálata esetén (ruha
darabok, fehérnem ű, stb.) a következő kérdések dönthetők el:

a) M egegyezőek-e az összehasonlított szövetm inták általános 
és fa jta  ism ertető jelek  vonatkozásában?

b) Az összehasonlított szövetm inták azelőtt egy egészet képez
tek-e?

4. §. A bűncselekm ény elkövetése u tán  á tfeste tt tex tiliák  kém iai 
vizsgálata az alábbi kérdések eldöntését teszi lehetővé:

X.
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a) az átfestés tényének m egállapítása;

b) az eredeti szín m egállapítása (e kérdés nem  m indig dönt
hető el).

5. §. K ötö tt anyagok, kö tö tt ruhanem űek  és gyapjú  készítm é
nyek részeinek v izsgálata során a következő kérdések dönthetők el:

a) H asonlóak-e az összehasonlított m inták, általános ism ertető- 
jegyeiket tek in tve?

b) Az összehasonlított m in ták  azelőtt egy egészet képeztek-e?

6 . §. (1) Textilszakértő i vizsgálatok céljára összehasonlító 
m in takén t ru h ad arab o k at vagy azok részeit lehetőleg egészükben, 
fonalakból kb. 1 m éter hosszúságú darabot, vattából, kócból
0,5 kg-ig, szövet és kö tö tt anyagokból kb. 0,5x0,5 m  darabokat kell 
küldeni.

(2) A m in ták a t úgy kell kiválasztani, hogy azok m inél te lje 
sebben jellem ezzék a kü ldö tt tá rgyat.
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s z ín k é p e l e m z ő  v i z s g á l a t o k

1. §. (1) Színképelem ző vizsgálatok révén m egállapítható  a 
tá rgyak  kém iai összetétele (fémek, ötvözetek, stb.). Színképelem 
zéssel eldönthető ötvözetek és m ás anyagok hasonlóságának vagy 
különbözőségének kérdése (kém iai összetétel alapján). Ezenkívül 
a színképelem zés segítségével a vizsgált tárgyakon m egállapítható  
különböző fém ek nyom ainak jelen léte; a gyanúsíto tt ruháza tán  ta lá lt 
porok szárm azása; m egkülönböztethető a ruházaton  -  lő tt sérülé
sek esetén -  a bem eneteli és k im eneteli nyílás; különböző helye
ken ta lá lt sörétek azonos kém iai összetétele; feszítővas, harapó 
fogó nyom a lakaton, stb.

(2) A színképelem ző vizsgálatoknak leggyakrabban  sörét, fe l
feszített lakat, zár, stb. képezi tárgyát.

2. §. (1) A vizsgálat k iterjeszthető  olyan ásványi eredetű  fes
tékekre, üvegre, pecsétviaszra és m ás tárgyakra , am elyeknek anya
gát szervetlen vegyületek képezik. M egállapítható a vizsgált tá r 
gyak kém iai összetétele, valam int eldönthető hasonlóságuk vagy 
különbözőségük.

(2) A vizsgálat céljait szolgáló anyagokat ugyanúgy kell k ivá
lasztani, m int a kém iai szakértői vizsgálatra, azzal a különbséggel, 
hogy a vizsgálati m ódszer alkalm as egészen parány i anyagm ennyi
ségek (néhány milligramm) elem zésére is. 

XI.
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1. számú melléklet

A BM. ORFK. NYILVÁNTARTÓ OSZTÁLY SZAKÉRTŐI ÁLTAL 
VÉGZETT DAKTILOSZKÓPIAI VIZSGÁLATOK

1. §. A daktiloszkópiai szakértői v izsgálattal m egállapítható, 
hogy a helyszínen ta lá lt u jj-  vagy tenyérnyom ot ki hagy ta  há tra , s az 
m ilyen tevékenység eredm ényeképpen keletkezett.

Az u jjnyom ok szakértői vizsgálata során a következő kérdések 
dönthetők el:

a) a helyszínen ta lá lt u jj-  vagy tenyérnyom ot m eghatározott 
szem élytől szárm azik-e;

b) a m onodaktiloszkópiai ny ilv án ta rtás  a lap ján  m egállapítható-e 
az ism eretlen  te ttes  k iléte;

c) azonos-e az ism eretlen  te tte s  valam ely más, eddig még fel 
nem  d eríte tt bűncselekm ény elkövetőjével;

d) több u jjnyom  esetén; azok jobb, vagy balkéztől szárm az
nak-e.

2. §. Egyes esetekben, am ikor a helyszíni szemlén az u jjnyom at 
ra jzo la tának  csupán je len ték telen  tö redékét ta lá lják  meg, m elynek 
papilláris vonalai nem  ta rta lm azn ak  elegendő egyéni sajátosságot az 
azonosság m egállapításához, a vizsgálatot k iterjesz tik  a papilláris vo
nalakon lévő pórusokra is.

3. V izsgálatra fel kell küldeni:

a) kisebb, szállítható  tá rgyak  esetében m agát az u jjnyom hor
dozó tá rg y a t;

b) m ás esetekben az u jjnyom ró l készített fényképfelvételt;

c) az u jjnyom  porozással, vagy vegyi e ljárással rögzíte tt kép
m ását.

A nyom hordozó tá rg y a t úgy kell csomagolni, hogy az u jjn y o m 
meg ne sérülhessen.
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2. számú melléklet

A BÜNTETŐ ELJÁRÁS SORÁN LEFOGLALT, 
ILLETŐLEG ELKOBZOTT DOLGOK KEZELÉSÉRŐL 

ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

14/1957. (XII. 5.) IM számú igazságügyminiszteri rendeletnek 
és végrehajtási utasításainak egységes szerkezetbe foglalt szövege

[A nagy betűvel szedett szöveg a 14/1957. (XII. 5.) IM szám ú 
rendelet a (továbbiakban: R.), a kis betűvel szedett szöveg az igaz
ságügym iniszter, a belügym iniszter és a legfőbb ügyész álta l az R. 
végrehajtása tá rgyában  kibocsáto tt 135/1957. (I. K. 24.) IM számú 
együttes u tasításnak  (a továbbiakban: Ut.) az igazságügym iniszter, 
a belügym iniszter és a legfőbb ügyész 114/1961. (I. K. 13- 14.) IM 
szám ú együttes u tasításával m ódosított szövege.]

A büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok kezeléséről 
és értékesítéséről szóló 14/1957. (XII. 5.) IM számú rendelet 1. §-a alapján, 
a rendelet végrehajtása tárgyában -  a honvédelmi miniszterrel, a pénz
ügyminiszterrel, a könnyűipari miniszterrel, a földművelésügyi miniszter
rel, a külkereskedelmi miniszterrel, a belkereskedelmi miniszterrel, az 
élelmezésügyi miniszterrel, a művelődésügyi miniszterrel, az egészségügyi 
miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az Országos Tervhivatal elnö
kével és a Szövetkezetek Országos Szövetsége Igazgatóságának elnökével 
egyetértésben -  a következő utasítást adjuk ki.

Az 1951. évi III. tö rvény  (büntető  p e rren d ta rtás ; a továbbiak
ban: Bp.) 119. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalm azás a lap
ján -  az érdekelt m iniszterekkel, a legfőbb ügyésszel, valam in t az 
érdekelt országos hatásk ö rű  szervek vezetőivel egyetértésben -  a 
következőket rendelem :

I. A BÜNTETŐ ELJÁRÁS SORÁN LEFOGLALT DOLGOK 
KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

1. §.

A büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésére és ny ilván
tartására vonatkozó részletes szabályokat -  ideértve a jelen  rende-
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le t vég reha jtására  vonatkozó rendelkezéseket is -  az érdekelt m i
niszterekkel és az érdekelt országos hatáskörű  szervek vezetőivel 
egyetértésben az igazságügym iniszter, a belügym iniszter és a leg
főbb ügyész együttes u tasítással á llap ítja  meg.

Jegyzőkönyv készítése bűnjel lefoglalása esetén

Ut. 1. §. (1) Ha a büntető eljárás során a nyomozást lefolytató ható
ság [rendőrség, ügyészség (Bp. 89. §), valamint az az államigazgatási szerv 
(pénzügyőrség, vámőrség stb.), amely külön jogszabály rendelkezésénél 
fogva nyomozási cselekményeket végezhet (Bp. 89/A §); a továbbiakban 
együtt: nyomozóhatóság] olyan dolgot foglal le, amely az ügyben tárgyi 
bizonyítékul szolgál [Bp. 65. § (2) bek.], illetőleg amely a törvény értel
mében elkobzás alá esik, más bűncselekmény tárgyi bizonyítéka, vagy 
amelynek birtoklása jogszabályba ütközik (Bp. 117. §), a felsorolt dolgok 
(a továbbiakban: bűnjel) lefoglalásáról a nyomozóhatóság köteles -  két 
példányban -  jegyzőkönyvet készíteni és abban a bűnjeleket -  mennyiségük

, minőségük és különös ismertétőjeleik feltüntetésével -  fel
sorolni. E jegyzőkönyvben fel kell tüntetni továbbá a bűnjel esetleges 
hiányosságait (pl. kerékpárnál: a nyereg hiányzik), valamint a bűnjel 
esetleges tárolására, csomagolására stb. szolgáló eszközöket (zsák, hordó, 
tartály, láda stb.), még abban az esetben is, ha ezek bűnjelnek nem te
kinthetők.

(2) A jegyzőkönyvet a nyomozóhatóság részéről hivatalosan jelen
lévő személy, továbbá a lefoglalt bűnjel birtokosa (tulajdonosa, hasz
nálója, kezelője stb., illetőleg ezek megbízottja; a továbbiakban: érdekelt 
személy), valamint a lefoglalásnál jelenlévő két tanú [Bp. 121. § (2) bek.] 
írja alá. A jegyzőkönyvben a tanúk lakcímét fel kell tüntetni.

(3) A nyomozóhatóság a jegyzőkönyv egyik példányát a nyomozati 
iratokhoz csatolja, másik példányát pedig -  a lefoglalt bűnjel átvételé
nek elismerése céljából -  az érdekelt személy részére adja át.

(4) A lefoglalt bűnjel értékét (minőségét) a lefoglaláskor, illetőleg 
a lefoglalást követő 24 órán belül -  szükség esetén szakértő (becsüs) 
útján -  pontosan meg kell állapítani.

Bűnjeljegyzék

Ut. 2. §. (1) A lefoglalt bűnjelekről a rendőrség három példányban, 
az ügyészség pedig két példányban -  a lefoglalásról készített jegyző
könyv adatainak megfelelően -  bűnjeljegyzéket (1. sz. melléklet) 
állít ki.

(2) Olyan állat lefoglalása esetén, amelyet jogszabály értelmében 
járlatlevéllel (marhalevéllel) kellett ellátni, a nyomozóhatóság az állat 
járlatlevelét magához veszi és azt a bűnjeljegyzékekhez csatolja. Ha a 
járlatlevél átvételére nincs lehetőség, ezt a körülményt a lefoglalásról 
készített jegyzőkönyvben, valamint a bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni. 
A lefoglalásról készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azt az okot is, 
amely m iatt a járlatlevelet nem lehetett átvenni.

t
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Ut. 3. §. (1) A nyomozóhatóság a bűnjelet köteles -  lehetőleg becsomago
lva -  a nyomozás befejezéséig megőrizni [bűnügyi letétbe helyezni, 

Bp. 118 § (1) bek.]. A rendőrség az általa lefoglalt bűnjelet általában 
a r endőri bűnjelkezelőnél őrzi a nyomozás befejezéséig.

(2) A bűnjelcsomag burkolatán fel kell tüntetni a csomag tartalmát, 
valamint a büntető ügyre vonatkozó leglényegesebb adatokat (az ügy 
számát, a terhelt nevét, a bűncselekmény megjelölését).

(3) Az olyan bűnjelekre, amelyeknek csomagolása nehézségbe ütközik,
 lehetőleg kemény papírból -  cédulát kell erősíteni, és a (2) bekez
désben felsorolt adatokat erre kell rávezetni; a cédulán fel kell tüntetni 
továbbá a bűnjel esetleges hiányosságait.

B ű n j e l n e k  e g y e s  s z e r v e k  ő r i z e t é b e n  h a g y á s a

Ut. 4. §. (1) Ha a bűnjel valamely hatóság, illetőleg más állami szerv 
intézmény, vállalat, társadalmi szervezet vagy szövetkezet birtokában 
van, -  amennyiben ez a felsorolt szervek működéséhez szükséges -  a 
bűnjelet a lefoglalás után is a szerv őrizetében lehet hagyni [Bp. 117. §.
(3) bek.].

(2) Bármely bűnjelet a lefoglalás helye szerint illetékes (helyi) állami 
szerv, intézmény, vállalat, társadalmi szervezet, illetőleg szövetkezet meg
őrzésére lehet bízni, ha a bűnjelnek a nyomozóhatósághoz vagy a bűnjel
kezelőhöz (Ut. 8. §) való beszállítására a bűnjel terjedelme, súlya, jellege 
vagy rendes kezelési (tartási, tárolási) módja miatt nincs lehetőség.

(3) A jelen §-ban említett esetekben a bűnjelnek megőrzés céljából 
való átvételét a bűnjelet őrző szerv külön jegyzőkönyvben ismeri el; 
e jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni és abban a bűnjel 
tárolási (őrzési, tartási) helyét, az esetleges használat módját és a bűnjel 
megóvásához esetleg szükséges különleges teendőket pontosan fel kell 
tüntetni. Az Ut. 3. § (3) bekezdése szerinti cédulát a jelen §-ban említett 
esetekben nem kell a bűnjelre erősíteni.

(4) Ha a bűnjel annak a szervnek az őrizetében marad, amely a bűn
jellel kapcsolatban sértettnek tekintendő, a bűnjelnek a szervhez váló 
esetleges szállításáról a sértett köteles gondoskodni; egyéb esetekben az 
átszállítás tekintetében az Ut. 50. §-ának rendelkezései irányadók.

Bűnjel bírósági letétbe helyezése

Ut. 5. §. (1) A bűnjelként lefoglalt készpénzt, ha azt természetben 
(eredetben, vagyis ugyanazokban a pénzdarabokban vagy pénzjegyekben) 
kell megőrizni, továbbá azokat a lefoglalt értéktárgyakat, amelyek az 
eljárás folyamán azonosítás vagy megvizsgálás tárgyául szolgálnak, a 

büntető eljárásra illetékes bíróságnál a tárgyletétekre vonatkozó szabá
lyok s z e r in t  bírósági letétbe kell helyezni, feltéve, hogy a felsorolt bűnjeleket 

a  nyomozás befejeztével nem kell az érdekelt személy részére visszaadni.

A bűnjelek megőrzése és csomagolása
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(2) A nyomozóhatóság az arany vagy platina felhasználásával készült 
tárgyat (ideértve a törtaranyat és a tört platinát is), a drágakövet (ide
értve az igazgyöngyöt is), az ezüstöt és az ezüsttárgyat, valamint az 
értékpapírokat (ideértve a magyar állam által 1945. január 1. után kibo
csátott kölcsönkötvényeket és a belföldi fizetőeszközre szóló takarék- 
betétkönyveket is) bírósági letétbe köteles helyezni, feltéve, hogy 
a felsorolt bűnjeleket a nyomozás befejeztével nem kell az érdekelt 
személy részére visszaadnia. Az érvénytelenített vagy nyilvánvalóan 
hamis értékpapírokat -  a bűnjeljegyzékkel együtt -  az ügy iratainál 
kell kezelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett bűnjeleket -  a bírósági leté
tekre vonatkozó szabályoknak megfelelően -  a bíróság székhelye szerint 
illetékes bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH), illetőleg a 
bíróság bírói letétkezelője kezeli. 

(4) A lefoglalt arany, platina, külföldi fizető- vagy pénzhelyettesítő 
eszköz és mindenfajta aranyérme tekintetében a R. 16. §-ában és az Ut. 
114- 115. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Ut. 6. §. (1) Ha a bűnjelként lefoglalt készpénz nem esik az Ut. 5. §. 
(1) bekezdésben foglalt rendelkezés alá, a rendőrség az általa lefoglalt 
készpénzt a nyomozati iratoknak az ügyészség részére való megküldését 
megelőzően, az ügyészség pedig az általa lefoglalt készpénzt a vádirat 
benyújtását megelőzően -  postai befizetési lapon -  köteles a bírói letéti 
számlára befizetni, feltéve, hogy a pénzt a nyomozás befejeztével az 
érdekelt személy részére nem kell visszaadnia.

(2) A bűnjelként lefoglalt készpénzt ügyenként külön postai befize
tési lapon kell a bírói letéti számlára befizetni. A nyomozóhatóság a 
befizetés alkalmával köteles a befizetési lap „Értesítés” szelvényének 
hátoldalán feltüntetni a „Bűnjelpénz” megjelölést, a terhelt nevét, a 
nyomozóhatóság ügyszámát, továbbá azt a hatóságot, amelyhez az ügy 
iratait előreláthatólag továbbítani fogja.

(3) A postai befizetési lap elismervény-szelvényét a rendőrség, ille
tőleg az ügyészség a saját irataihoz csatolja.

(4) A rendőrség a bűnjelként lefoglalt készpénzre vonatkozó bűnjel
jegyzék mindhárom példányát, az ügyészség pedig a bűnjeljegyzék mind
két példányát -  a bírói letéti számlára történt befizetéssel egyidejűleg
-  a befizetés időpontjának közlésével köteles megküldeni az illetékes 
BGH-hoz. 

Ut. 7. §. (1) A lefoglalt készpénz bírósági letétbehelyezésével kap
csolatban a bírósági letétekre vonatkozó utasítás rendelkezései irány
adók. 

(2) Az Ut. 5- 6. §-ában felsorolt értékeket (értéktárgyakat, készpénzt), 
a letétekről vezetett nyilvántartásban [a BGH-nál letéti naplóban és fő
könyvben (számlalapon), a bűnjelkezelést önállóan végző bíróságnál (Ut.
16. § (3) bek.) pedig költségvetésen kívüli pénznaplóban és letéti fő
könyvben] kell nyilvántartani.

(3) A BGH a nyomozóhatóságot a letéti adatokról a bűnjeljegyzék 
egy példányának visszaküldésével értesíti.
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Ut. 8. §. (1) A bűnjeleket a megyei bíróság székhelyén működő bíró
ságok  tekintetében az illetékes BGH bűnjelkezeléssel megbízott dolgozója 

 a megyei bíróság székhelyén kívüli bíróságok tekintetében pedig 
illetékes járásbíróság (városi bíróság) bűnjelkezeléssel megbízott dol

gozója (a továbbiakban együtt: bűnjelkezelő) kezeli.
(2) Azok a budapesti kerületi bíróságok, amelyek nem a Budapest, 

V. kerület Markó utcai épületekben vannak elhelyezve, a bűnjelkezelést 
önállóan látják el; a fővárosi bíróság, valamint a többi budapesti kerü
leti bíróság bűnjelkezelését a fővárosi bíróság gazdasági hivatala végzi.

B ű n j e l n e k  v a l a m e l y  s z e r v  ő r i z e t é b e n  h a g y á s a ,  
i l l e t ő l e g  e l ő z e t e s  é r t é k e s í t é s e  e s e t é n  a  b ű n j e l k e z e l ő h ö z  m e g k ü l d e n d ő

i r a t o k

Ut. 9. §. (1) A nyomozóhatóság azoknak a bűnjeleknek a lefoglalásá
ról, amelyeket valamely szerv őrizetében hagyott (Ut. 4. §), ha a bűnjelek 
előzetes értékesítése iránt nem intézkedett, a bűnjelkezelőt a bűnjel őr
zéséről felvett jegyzőkönyv [Ut. 4. § (3) bek.] egy példányának csatolásá
val és az őrzés esetleges különleges módjának feltüntetésével, haladék
talanul értesíteni köteles.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben, ha a lefoglalást a rendőrség 
végezte, a rendőrség a bűnjeljegyzék három példányát, ha pedig a lefog
lalást az ügyészség végezte, az ügyészség a bűnjeljegyzék két példányát 
is megküldi a bűnjelkezelőnek.

(3) Állat lefoglalása esetén -  feltéve hogy az állat előzetes értéke
sítése iránt (Ut. 42- 46. §) intézkedés nem történt -  a bűnjelkezelőnek 
megküldött bűnjeljegyzékhez kell csatolni az Ut. 2. §-ának (2) bekezdése 
alapján átvett járlatlev elet is.

Ut. 10. §. (1) Ha a lefoglalt bűnjel előzetes értékesítése (R. 2- 11. §) 
iránt a rendőrség intézkedett, a rendőrség a bűnjeljegyzék három példá
nyát, ha pedig az ügyészség vagy a bűnjelkezelést önállóan végző bíró
ság intézkedett, az ügyészség a bűnjeljegyzék két példányát -  az átvé
teli elismervény (vételi jegy, felvételi jegy) két példányával, élelmiszer 
értékesítése esetén pedig az átvételi jegyzék három példányával együtt 
(Ut. 51- 56. §) -  nyomban az értékesítés után az illetékes BGH-nak 
küldi meg. Az értékesítés megtörténtét a bűnjeljegyzéken fel kell tün
tetni.

(2) A BGH a bűnjeljegyzék adatait a bűnjel őrzéséről felvett jegyző
könyv, illetőleg az átvételi elismervény (vételi jegy, átvételi jegyzék, fel
vételi jegy) adataival egyezteti, az eltéréseket, valamint a bűnjel-nyilván
tartókönyv (Ut. 14. §) tételszámát, a bűnjeljegyzék valamennyi példá
nyán feltünteti, majd a bűnjeljegyzéknek a nyomozóhatóság részére 
visszaadásra kerülő példányán (Ut. 12. §) a bűnjel őrzéséről felvett jegy
zőkönyv, illetőleg az átvételi elismervények (vételi jegyek, átvételi jegy
zékek, felvételi jegyek) átvételét elismerni.

A bűnjelnek a bűnjelkezelőhöz szállítása

U t .  11. §. (1) Ha a nyomozás befejeztével a lefoglalt bűnjelet az
érdekelt személy részére nem kell visszaadni, a bűnjelet a nyomozó-

A bűnjelkezelő
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hatóság a bűnjelkezelőhöz (Ut. 8. szállítja, kivéve a bűnjel előzetes 
értékesítésének (R. 2- 11. § és Ut. 33- 78 §), pénzintézethez, illetőleg 
fegyveres testülethez való beszállításának (R. 16- 17. § és Ut. 114- 117. 
§), bírósági letétbe helyezésének (Ut. 5- 7. §), illetőleg valamely szerv 
őrizetében hagyásának (Ut. 4. §) esetét.

(2) Ha a nyomozást a rendőrség folytatta le, a bűnjelet a rendőrség
-  az ügy iratainak az ügyészséghez való továbbítása után -  a bűnjel
jegyzék mindhárom példányával, ha pedig az ügyészség nyomozott, a 
bűnjelet az ügyészség a bűnjeljegyzéknek az ügyészségi ügyszámot is 
tartalmazó két példányával együtt köteles -  a nyomozás befejezése 
után -  haladéktalanul a bűnjelkezelőhöz szállítani. A rendőrség a bűn
jeljegyzéken feltünteti, hogy az ügy iratait melyik ügyészséghez továb
bította.

A bűnjelek átvétele

Ut. 12. §. (1) A bűnjelkezelő a hozzá beszállított bűnjeleket átveszi, 
azokat a kísérő bűnjeljegyzékkel egyezteti, az esetleg észlelt minőségi 
vagy mennyiségi eltéréseket, a bűnjel-nyilvántartókönyv (Ut. 14. §), 
illetőleg a letétekről vezetett nyilvántartás [Ut 7. § (2) bek.] bevételezési 
tételszámát, valamint az átvétel keltét a bűnjeljegyzék valamennyi pél
dányán feltünteti, majd a bűnjeljegyzéket az átadó személlyel aláíratja 
és sajátmaga is aláírja.

(2) A bűnjelkezelő köteles a bűnjeljegyzék egy példányát a bűnjelet 
átadó nyomozóhatóság részére visszaadni (visszaküldeni).

Ut. 13. §. (1) Ha a lezárt bűnjelcsomag postán érkezett, a küldemény 
tartalm át a bűnjelkezelő két tanú (a bíróság, illetőleg a BGH másik két 
dolgozója) jelenlétében köteles megállapítani. Azt a körülményt, hogy a 
bűnjelcsomag tartalm a azonos a kísérő bűnjeljegyzékben felsorolt bűn
jelekkel, a bűnjelkezelő és a tanúk a bűnjeljegyzéknek a bűnjelkezelőnél 
maradó példányán aláírásukkal igazolják.

(2) A postán érkezett sérült, vagy hiányos bűnjelcsomagot a posta 
illetékes dolgozójának jelenlétében kell felbontani, és a bűnjelcsomag 
tartalm ának a kísérő bűnjeljegyzéktől való esetleges mennyiségi vagy 
minőségi eltéréseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Ha a bűnjelet tartalmazó postai küldemény bűnjeljegyzék nélkül 
érkezett, a bűnjeljegyzéket -  két példányban -  a bűnjelkezelő állítja 
ki; ebben az esetben a bűnjeljegyzéket a bűnjelkezelőn kívül az (1) be
kezdésben említett két tanú is aláírja. A bűnjelkezelő köteles a postai 
küldeményre vonatkozó eredeti bűnjeljegyzék utólagos beszerzése iránt 
intézkedni.

(4) A jelen §-ban említett tanúk aláírása mellett pontos lakcímüket 
is fel kell tüntetni.

B űnjel-nyilvántartókönyv

Ut. 14. §. (1) A bűnjelkezelő a bűnjeleket -  a bírósági letétbe helye
zett bűnjelek kivételével [Ut. 7. § (2) bek.] -  a hozzá érkezett bűnjel
jegyzék alapján a 2. sz. melléklet szerinti bűnjel-nyilvántartókönyvbe 
vezeti be (I. számú bűnjel-nyilvántartókönyv).
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(2) A bűnjel-nyilvántartókönyvet össze kell fűzni, lapszámozással 
kell el lá tn i  és a bíróság elnökének, illetőleg -  ha a bűnjelkezelő a BGH 
keretében működik -  a BGH vezetőjének aláírásával, továbbá a bíróság, 
illetőleg a BGH pecsétjével kell hitelesíteni.

(3) Az ugyanazon bűnjeljegyzékkel érkezett bűnjeleket -  részlete
sen felsorolva -  egy tételszám alatt kell a bűnjel-nyilvántartókönyvbe 
bejegyezni.

Ut 15. §. (1) A bűnjel-nyilvántartókönyv tételszámát a terhelt nevé
nek több terhelt esetén pedig az első helyen megnevezett (I. r.) terhelt 
nevének feltüntetésével a bűnjelre vagy az ahhoz erősített cédulára fel 
kell jegyezni. Ha az eljárás ismeretlen tettes ellen folyik, a bűnjelre 
(cédulára) az „ismeretlen tettes” szavakat kell írni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a letétekről vezetett nyil
vántartás [Ut. 7. § (2) bek.] tekintetében is irányadó.

Ut. 16. §. (1) Ha a nyomozóhatóság a bűnjelet valamely szerv őrize
tében hagyta (Ut. 4. §) vagy a nyomozóhatóság, illetőleg a bűnjelkezelést 
önállóan végző bíróság a bűnjel előzetes értékesítése iránt intézkedett 
(R. 2- 11. § és Ut. 33- 78. §), az ilyen bűnjeljegyzékbe foglalt bűnjelet
- am ennyiben a bűnjelkezelő a BGH keretében működik -  külön bűn
jel-nyilvántartókönyvbe kell felvenni (II. számú bűnjel-nyilvántartó
könyv).

(2) A II. számú bűnjel-nyilvántartókönyvet az Ut. 14. §-ában meg
határozott szabályok szerint kell elkészíteni, hitelesíteni és vezetni.

(3) A megyei bíróság székhelyén kívül járásbíróságoknál és városi 
bíróságoknál, valamint a bűnjelkezelést végző budapesti kerületi bíró
ságoknál [Ut. 8. § (2) bek., a továbbiakban: a bűnjelkezelést önállóan 
végző bíróság] valamennyi bűnjelet az Ut. 14. §-a szerinti I. számú bűn
jel-nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.

Ut. 17. §. (1) A fővárosi bíróság gazdasági hivatalánál
a )  az elkobzott bűnjelekről külön bűnjel-nyilvántartókönyvet (az 

„Elkobzott bűnjelek nyilvántartókönyve”-t),
b) a visszaadni rendelt, de a jogosult által át nem vett és ezért érté

kesítésre kerülő bűnjelekről (Ut. 106., 107. §) „Értékesítési napló”-t,
c) az előzetesen értékesített, az elkobzás után értékesített, továbbá a

b)  pont szerint értékesített bűnjelekről külön-külön „Térítési nyilvántar
tást” kell vezetni.

Az (1) bekezdésben felsorolt nyilvántartásokat az Ut. 14. §-ának
(2) bekezdése szerint kell elkészíteni és hitelesíteni. E nyilvántartások 
rovatbeosztását és vezetésük módját az Igazságügyminisztérium állapítja

Ut. 18. §. (1) A bűnjel-nyilvántartókönyvekbe csak a megfelelő okirat
ok (bűnjeljegyzék, bírósági határozat stb.) alapján lehet bárm it beje

gyezni.

(2) A bűnjelekkel kapcsolatos iratokat a bűnjel-nyilvántartókönyv 
bevételezési tételszámával kell ellátni, és a bevételezési tételszám sor
rendjében - nyilvántartás mellékleteként, bizonylatként -  meg kellőrizni
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(3) A jelen §-ban foglalt rendelkezések a letétekről vezetett nyilván
tartás [Ut. 7. § (2) bek.] tekintetében is irányadók.

Ut. 19. §. A bűnjelkezelő a bűnjel-nyilvántartókönyvet minden év 
április és október hónapjában köteles átvizsgálni, és minden olyan bűn
jelre vonatkozólag, amely hat hónapnál hosszabb idő óta van a bűnjel
raktárban köteles érdemi intézkedést kérni attól a bíróságtól (ügyész
ségtől), amelynél az eljárás -  a rendelkezésre álló adatokból következ
tethetően -  folyamatban van, illetőleg befejeződött.

Ut. 20. §. (1) A bűnjel-nvilvántartókönyvet minden év végén le kell 
zárni, és a következő év elején új bűnjel-nyilvántartókönyvet kell nyitni.

(2) A bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása úgy történik, hogy a bűn
jelkezelő az utolsó bejegyzés alá vízszintes vonalat húz, feltünteti a le
zárás időpontiát és a lezárásra vonatkozó bejegyzést mind maga, mind 
pedig a bíróság elnöke, illetőleg a BGH vezetője aláírja.

(3) A bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása után a bűnjel-nyilvántartó- 
könvvben üresen maradó helyre a tételszámok sorrendjében át kell ve
zetni azokat a tételeket, amelyeket a lezárt évet megelőző év végéig 
vettek nyilvántartásba, amelyekkel kapcsolatban azonban még nem tör
tént intézkedés. Az előző évi bűnjel-nyilvántartókönyvben az átvezetett 
tétel tételszáma mellett fel kell jegyezni, hogy a tételt melyik év bűnjel- 
nyilvántartókönyvének hányadik oldalára vezették át. A tételek nyilvántartása

 így minden évben -  bűnjel-nyilvántartókönyv t ípusonként -  
két bűnjel-nyilvántartókönyvben történik: a folyó évi bűnjel-nyilván
tartókönyvben a folyó évben érkezett tételeket, az előző évi bűnjel-nyil
vántartókönyvben pedig az előző évben érkezett, de még el nem inté
zett (be nem fejezett), valamint a korábbi években érkezett, de még el 
nem intézett (be nem fejezett) tételeket kell nyilvántartani.

(4) A fővárosi bíróság elnöke a fővárosi bíróság gazdasági hivatala 
számára a (3) bekezdésben foglalt tétel-átvezetési kötelezettség alól fel
mentést adhat, ez esetben azonban köteles egyéb megfelelő módon gon
doskodni a bűnjel-nyilvántartás áttekinthetőségéről.

A bűnjelek őrzése

Ut. 21. §. (1) A bűnjelkezelő a bűnjel-nyilvántartókönyvbe bejegyzett 
bűnjeleket jól elzárható helyen -  lehetőleg a bűnjel-nyilvántartókönyv 
tételszámainak sorrendjében -  köteles megőrizni.

(2) A bűnjeleket úgy kell megőrizni, hogy azok változatlanul meg
maradjanak, a bűncselekmény esetleges nyomai róluk el ne tűnjenek, 
a bűnjeleket kicserélni ne lehessen, és azonosságukat könnyen meg le
hessen állapítani.

Ut. 22. §. (1) A bűnjelet -  a bűnjel kiadására, illetőleg elkobzására 
vonatkozó érdemi döntés előtt -  csupán szemle céljára és csak az olyan 
személy részére szabad -  elismervény ellenében -  kiadni, aki az erre 
vonatkozó jogosultságát az ügyben eljáró ügyésznek vagy bírósági tanács 
vezetőjének az aláírásával ellátott engedéllyel igazolja.

(2) Ha a bűnjelre a szemle céljából már nincs szükség, az (1) bekez
désben említett személy köteles a bűnjelet haladéktalanul visszaadni a
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bűnjelkezelőnek. A szemle céljából kiadott bűnjelekre vonatkozó ügyészi 
(bírósági) engedélyt a bűnjelkezelő köteles megőrizni.

Ut 23. §. (1) Lőfegyvert megtöltve sem lefoglalni, sem így őrizni 
(kezelni) nem szabad.

A megtöltött lőfegyverből a töltényt el kell távolítani, a töltény 
minőségét meg kell állapítani, majd külön dobozba helyezve a fegyver
hez kell erősíteni.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott eljárás megtörténtét a lőfegyver 
lefoglalásáról készült jegyzőkönyvben (Ut. 1. §) fel kell tüntetni.

Ut. 24. §. (1) Robbanóanyagot (robbanószert, robbantóeszközt stb.; 
a továbbiakban együtt: robbanóanyagot) a bűnjelkezelő nem vehet át.

(2) A lefoglalt robbanóanyagot a nyomozóhatóság minden esetben 
a lefoglalás után haladéktalanul a rendőrség legközelebbi szervéhez 
köteles szállítani. [R. 17. § (3) bek., Ut. 116. § (1) bek.].

Ut. 25. §. (1) A méreg vagy méregtartalmú tárgy tárolására szolgáló 
edényre vagy tartályra (burkolatra) a „MÉREG” szót feltűnő módon rá 
kell írni.

(2) A mérget vagy méregtartalmú tárgyat magában foglaló edényt 
vagy tartályt (burkolatot) -  ha az lehetséges -  le kell pecsételni.

(3) A méreg vagy méregtartalmú tárgy megőrzésénél a mérgek forgalomba 
h o z a t a l á v a l és felhasználásával kapcsolatos előírásokat is meg 
kell tartani [62/1953. (XII. 20.) M. T. sz. r., 68/1957. (XI. 5.) M. T. sz. r., 
4/1957. (XI. 5.) Eü. M. sz. r., Vegyipari Balesetelhárító és Egészségvédő 
Óvórendszabály], 

A nyomozószerveknek és az igazságügyi szerveknek 
a bűnjelekkel kapcsolatos egyes ügyviteli feladatai

Ut. 26. §. (1) Ha a nyomozást a rendőrség folytatta le. és ennek során 
a bűnjelkezelőnek bűnjelet, illetőleg bűnjeljegyzéket adott át, a bűnjel
kezelő (Ut. 8. §) a rendőrségtől kapott bűnjeljegyzéknek a bűnjel-nyil
vántartókönyv (a letétekről vezetett nyilvántartás) bevételezési tételszá
mával ellátott egy példányát a bűnjel, illetőleg a bűnjeljegyzék (egyéb 
iratok) átvételének elismeréseként a rendőrségnek visszaadja [vissza
küldi, Ut. 12. § (2) bek.], egy példányát bevételi bizonylatként megőrzi, 
egy példányát pedig az ügyben eljáró ügyészségnek adja át (küldi meg) 
az ügy irataihoz való csatolás végett. Az esetleges előzetes értékesítés 
megtörténtét a bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni.

(2) Ha az ügy ügyészségi számát a bűnjelkezelővel bármely okból 
nem közölték, a bűnjelkezelő köteles a bűnjeljegyzéknek az (1) bekezdés 
értelmében az ügyészséghez való megküldésével egyidejűleg az ügyész
ségét felhívni az ügy ügyészségi számának közlése végett. Az ügyészségi 
irodakezelő a felhívás -  az (1) bekezdés értelmében hozzá megküldött 
bűnjeljegyzék -  kézhezvétele után, a bűnjel bevételezési tételszámára 

hivatkozással köteles az ügy ügyészségi számát a bűnjelkezelővel hala
déktalanul közölni.

(3) A bűnjelkezelő az ügy ügyészségi számát köteles a bűnjel-nyilván
tartókönyvben feljegyezni.
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Ut. 27. §. (1) Ha a büntető eljárás során a nyomozóhatóság nem fog
lalt le bűnjelet, ezt a körülményt a rendőrség a nyomozati iratokat az 
ügyészség részére megküldő átiratában (illetőleg a kísérő iratjegyzéken), 
az ügyészség pedig a vádiratban röviden feltünteti (pl. „bűnjel nincs”).

(2) Ha az ügyben a nyomozás során bűnjel lefoglalására került sor, 
az ügyészségi irodakezelő a vádiratnak a bíróság részére szóló kiadmá
nyán köteles a „BŰNJEL” szót bélyegzővel feltüntetni.

(3) Az ügyészség az ügyészségi iratoknál levő bűnjeljegyzéket a vád
iratnak a bíróság részére megküldött példányához minden esetben csa
tolni köteles.

(4) Ha az ügyben bűnjel lefoglalására került sor, az ügyészség azon
ban a vádirat benyújtását mellőzte, az erre vonatkozó határozatról és az 
ügyben lefoglalt bűnjelek felőli rendelkezéséről a bűnjelkezelőt haladék
talanul értesíti.

Ut. 28. §. (1) A bírósági irodakezelő köteles a iratborítékon a „BŰN
JEL” feliratot bélyegzővel feltüntetni minden olyan esetben, amikor az 
ügyben bűnjel került lefoglalásra.

(2) Ha a bírósági irodakezelő az iratok lajstromozása során megálla
pítja, hogy az ügyben bűnjel is lefoglalásra került, a lajstromszámot a 
bűnjelkezelővel -  a bűnjel-nyilvántartókönyv (a letétekről vezetett nyil
vántartás) bevételezési tételszámára való hivatkozással -  közli. Nagyobb 
ügyforgalmú bíróságoknál a közlés több ügyre vonatkozólag együttesen 
is történhetik, az irodakezelő ilyenkor hetenként legalább egy alkalom
mal köteles a lajstromszámokat a bűnjelkezelővel közölni.

Ut. 29. §. (1) Az ügyészség és a bíróság a hozzá érkezett iratok alap
ján minden esetben vizsgálja azt a körülményt is, hogy az ügyben lefog
lalt bűnjelekről kiállított bűnjeljegyzéket a bűnjelkezelőnek megküld
ték-e.

(2) Ha a bűnjeljegyzék megküldése bármilyen ok miatt nem történt 
meg, az ügyben eljáró ügyész, illetőleg bírósági tanács vezetője a szük
séges intézkedéseket megteszi, illetőleg haladéktalanul intézkedik a meg
küldés iránt.

Ut. 30. §. (1) Ha az ügyészség, illetőleg a bíróság az ügyet más 
ügyészséghez, illetőleg bírósághoz teszi át, az áttételről a bűnjelkezelőt 
értesíti.

(2) Ha az áttett üggyel kapcsolatos bűnjel kezelésére a bűnjelet 
korábban kezelő bíróság (BGH) már nem illetékes, a bűnjelkezelő gon
doskodik a bűnjelnek az illetékes szervhez való szállításáról.

(3) A (2) bekezdésben említett esetben a bűnjelkezelő a nála levő 
eredeti bűnjeljegyzék alapján három példányban újabb bűnjeljegyzéket 
köteles kiállítani és a bűnjellel együtt az illetékes szervhez továbbítani; 
e bűnjeljegyzéknek az átvevő bíróság (BGH) bűnjelkezelője által aláírt 
és a nyilvántartási tételszámmal ellátott egyik példánya az átvevő bíró
ság (BGH) bűnjelkezelőjénél marad, második példányát vissza kell kül
deni az átadó bűnjelkezelőnek, harmadik példányát pedig az ügyészségi 
(bírósági) iratokhoz kell csatolni.

(4) Ha az áttett ügyben lefoglalt bűnjelet előzetesen értékesítették 
(R. 2- 11. § és Ut. 33- 78. §), pénzintézethez, fegyveres testülethez szállí-
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t ották  b e  (R .  1 6 - 1 7 .  § és Ut. 114-117. §), bírósági letétbe helyezték (Ut. 
5 - 7 §) vagy valamely szerv őrizetében hagyták (Ut. 4. §), az átadó 
bűn je l k eze lő  a  bűnjelre vonatkozó átvételi elismervényt (átvételi jegyzéket, 
v é teli jegyet, felvételi jegyet, őrzéssel kapcsolatban felvett jegyző
könyvet, egyéb iratot, stb.) a bűnjeljegyzéknek a (3) bekezdés értelmében 

 az átvevő bíróság (BGH) bűnjelkezelőjénél maradó példányához csatolja; 
 az átvevő bíróság (BGH) bűnjelkezelője a jelen bekezdésben emlí

tett iratok átvételét a bűnjeljegyzéknek az átadó bűnjelkezelő részére 
v is sz a a d á s ra  kerülő példányán elismeri.

Ut. 31. §. (1) Ha az eljáró bírósági tanács vezetője azt észleli, hogy 
az ügy iratai között bűnjelnek tekintendő dolog (pl. takarékbetétkönyv, 
értékpapír stb.) van, haladéktalanul köteles -  a (2) bekezdésben foglalt 
kivételekkel -  a dolognak a bűnjelkezelő részére való átadása (bírósági 
letétbe helyezése), valamint a dolog bűnjelként történő kezelése iránt 
intézkedni.

(2) A bűnjelként lefoglalt munkakönyv tekintetében az Ut. 120- 121. 
§-ában foglalt rendelkezések, a bűnjelként lefoglalt és érvénytelenített 
vagy nyilvánvalóan hamis értékpapírok tekintetében pedig az Ut. 5. §
(2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

Ut. 32. §. (1) Ha a lefoglalt bűnjel előzetes értékesítése (R. 2- 11. § 
és Ut. 33- 78 §) iránt nem a nyomozóhatóság, hanem a bíróság intézke
dett, a bűnjelkezelő gondoskodik arról, hogy az értékesítés megtörténte 
az iratok között levő bűnjeljegyzéken feljegyzésre kerüljön.

(2) A bűnügy iratait csak akkor szabad irattárba tenni, ha a bűn
jelről intézkedés történt. Ha a bűnjel tekintetében az intézkedés meg
történt, az iratborítókon levő „BŰNJEL” feliratot át kell húzni.

II. A BÜNTETŐ ELJÁRÁS SORÁN LEFOGLALT DOLGOK 
ELŐZETES ÉRTÉKESÍTÉSE 

Általános rendelkezések 

2. §.

A büntető  eljárás során lefoglalt, de a bíróság határozatával 
el nem  kobzott dolog előzetes értékesítése irán t a nyom ozóható
ság, a vád ira t benyújtása  u tán  pedig a bíróság csak akkor intéz
kedhet, ha a lefoglalt dolog

a) gyors rom lásnak van kitéve;
b) huzam osabb táro lásra  a lkalm atlan , vagy
c) kezelése (tartása, tárolása, őrzése) a dolog értékével a rán y 

ban nem  álló költséggel jár.

U t. 3 3 . § . (1 )  A z  e lő z e te s  értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 
(b író sá g )  -  h a  e z  a  további eljárás érdekében szükségesnek látszik és
leh e tség es  -  a z  e lő ze te s  értékesítésre kerülő bűnjelből mintát köteles visszatartani
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(2) A mintát úgy kell megőrizni, hogy állagában -  a lehetőséghez 
képest -  meg ne változzék és ne lehessen kicserélni.

(3) Azt a körülményt, hogy a bűnjelből mintát tartottak vissza, -  
a minta mennyiségének és lényeges tulajdonságainak megjelölésével -  
a bűnjel-nyilvántartókönyv „Megjegyzések” rovatában fel kell tüntetni. 
Ebben a rovatban kell feltüntetni a mintával kapcsolatos további intéz
kedéseket is. A minta kezelése és esetleges értékesítése (megsemmisítése) 
az egyéb bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint történik.

Ut 34. §. Az előzetes értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 
(bíróság) -  ha ez a további eljárás érdekében szükségesnek látszik -  
az előzetes értékesítésre kerülő bűnjelről fényképet vagy részletes leírást 
tartalmazó jegyzőkönyvet köteles készíttetni.

Ut. 35. §. (1) Az előzetes értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 
(bíróság) a R. 2. § a)- c) pontjában foglalt valamely feltétel megállapí
tása érdekében az előzetes értékesítés elrendelése előtt -  szükség esetén
-  szakértő közreműködését veheti igénybe.

(2) A szakértő személyére és működésére vonatkozólag a R. 5. §
(2)- (3) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

3. §.

A büntető  e ljárás során lefoglalt dolgok előzetes értékesítése
a) állam i válla la tnak , illetőleg szövetkezetnek vagy szövetke

zeti válla la tnak  (a továbbiakban  együtt: szövetkezetnek) 
eladás,

b) bizom ányi értékesítés vagy

c) árverés 

ú tján  történik .

4. §. 

(1) Az értékesítendő dolog ellenértékeként a következő á ra t 
kell m egállapítani:

a) az értékesítés során az állam i válla la tnak  (szövetkezetnek) 
eladott élő á llatnál, továbbá mezőgazdasági és állati te r 
m énynél és term éknél -  a válla la t (szövetkezet) á lta l m eg
jelölt tájegységnek megfelelő, az á tvéte lkor érvényes -  
állam i szabadfelvásárlási á ra t;

b) az értékesítés során az állam i válla la tnak  (szövetkezetnek) 
eladott egyéb -  az a) pontban fel nem  sorolt -  dolognál 
a kiskereskedelm i haszonnal csökkentett fogyasztói á ra t;

c) bizom ányi értékesítésre  á tado tt dolognál a bizom ányi (keze
lési) d íjja l csökkentett eladási á ra t;
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d) árverésen é rtékesíte tt dolognál az árverésen befolyt vétel
árnak  a költségek levonása u tán  fennm aradó részét.

(2) Ha az értékesítésre kerülő dolog ellenértéke az (1) bekezdés 
alap ján  nem  határozható  meg, ellen értékkén t a dolog forgalm i 
(piaci) árának  a kiskereskedelm i haszonnal csökkentett összegét 
kell m egállapítani.

U t 36. (1) Ha a központi árualapból származó vagy ahhoz ha
sonló je lle g ű  bűnjelet kell értékesíteni, és a bűnjel minősége nem felel 
meg a központi árualapból származó hasonló áru minőségének, az átvé
teli árat arányosan csökkenteni kell.

(2) Ha a tenyészállat értékesítése során a Tenyészállatforgalmi Gaz
dasági Iroda (a továbbiakban: TEGI) által elért vételár és a R. 4. § (1) 
bekezdésének a) pontja szerint megállapított ellenérték közti különbözet 
nagyobb, mint az ellenérték 10%-a, a TEGI köteles a R. 4. § (1) bekez
désének a) pontja szerint megállapított ellenérték és a ténylegesen elért 
vételár közti teljes különbözetet átutalni az illetékes BGH számlájára. 
A 10%-ot meg nem haladó vételárkülönbözetet nem kell átutalni. 

(3) A R. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában említett állami szabad
felvásárlási ár fogalma alá tartozik a Szövetkezetek Országos Szövetsége 
által megállapított szabadfelvásárlási ár is.

(4) Ha a R. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában említett értékesítés 
nagykereskedelmi vállalat vagy más olyan vállalat (szövetkezet) útján 
történik, amely termelői áron való beszerzésre jogosult, a fogyasztói 
árat a kiskereskedelmi hasznon felül a nagykereskedelmi haszonnal, 
valamint az átvevő vállalat (szövetkezet) által a bűnjel után fizetendő 
forgalmi adóval is csökkenteni lehet.

5. §.

(1) Ha az átadó és az átvevő között az ellenérték  vagy a dolog 
osztályozása (minőségi m eghatározása) tek in te tében  v ita  van, a 
gyors rom lásnak k ite tt dolog á rak én t az átvevő álta l m egjelölt 
á ra t és osztályozást (minőségi m eghatározást) kell az ellenérték 
m egállapításánál alapul venni és az á tvételi elism ervényen (átvételi 
jegyzéken, vételi jegyen; 7. §.) fe ltün tetn i.

(2) Az olyan dolgokkal kapcsolatos v ita  esetén, am elyek n in 
csenek gyors rom lásnak kitéve, az ellenérték  m egállap ításánál a 
községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó  bizottsága m eg
felelő szakigazgatási szerve álta l közölt á ra t és osztályozást (m inő
ségi m eghatározást) kell alapul venni és az á tvételi elism ervényen 
(átvételi jegyzéken, vételi jegyen) fe ltün tetn i.

(3) Az eljáró szakigazgatási szerv szakelőadóját a (2) bekez
désben em lített m űködésért m unkadíj nem  illeti meg.
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É rték e s íté s  á llam i v á lla la tn a k  (szövetkezetnek) tö r té n ő  e ladással.

6. §.
(1) Az előzetesen értékesítendő dolgot a dolog forgalom ba  

hozatalával, feldolgozásával, illetőleg felvásárlásával foglalkozó -  
központi gazdálkodás alá vont ipari term ék esetében pedig a 
tanács végrehajtó  bizottságának illetékes szerve által k ijelö lt -  
állam i válla la tnak , illetőleg szövetkezetnek kell m egvételre átadni.

(2) A válla la t (szövetkezet) köteles a dolgot m egvenni, ha  a 
dolog az á ltala tö rténő  forgalom ba hozatalra  (feldolgozásra, fe lvásár
lásra) alkalm as.

(3) Az előzetesen értékesítendő dolog m egvételre á tadása az 
átvevő válla la t (szövetkezet) telepén tö rtén ik ; az átszállítás kö lt
ségeit az átadó szerv viseli.

(4) Ha nincs olyan válla la t (szövetkezet), am ely az előzetesen 
értékesítendő dolog m egvételére köteles volna, továbbá ha a dolog
nak az átvevő telepére való átszállítása a dolog értékével a rán y 
ban  nem  álló költséggel já rn a , vagy akadályba ütközik, illetőleg 
ha a dolognak a válla la t (szövetkezet) ú tján  tö rténő  értékesítése 
bárm ilyen okból m eghiúsult, az átadó szerv a dolgot a bírósági 
végrehajtó  ú tján  árverésen (11 . §.) értékesíti.

Élelm iszerek értékesítése

Ut. 37. §. Az élelmiszerek, megvételére a következő kereskedelmi 
egységek jogosultak és kötelezettek:

a) Budapesten az egyes kerületi KÖZÉRT élelmiszerértékesítő válla
latok által kijelölt -  az Ut. 3. sz. mellékletében felsorolt -  átvevő
helyek;

b )  más városokban az ott működő állami kereskedelmi vállalat által 
kijelölt átvevőhelyek;

c) olyan városokban, ahol állami kereskedelmi vállalatnak szék
helye nincs és földművesszövetkezet sem működik, a városi tanács vég
rehajtó bizottságának kereskedelmi osztálya (csoportja) által kijelölt 
kereskedelmi egységek;

d) községekben a földművesszövetkezet.

Ut. 38. §. (1) Az Ut. 37. § b), illetőleg c) pontjában említett átvevő
helyen (kereskedelmi egységen) azt az átvevő helyet (kereskedelmi egy
séget) kell érteni, amely -  a 13/1956. (K. É. 4.) Bk. M. számú utasítás 
2. §-ának (2)- (3) bekezdése értelmében történt korábbi kijelölés alapján
-  a bírósági végrehajtási eljárás során lefoglalt élelmiszerek átvételére 
is jogosult és kötelezett.
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BGH az Ut. 37. § b), illetőleg c) pontjában említett, kijelölt
átvevőhelyekről (kereskedelmi egységekről) -  a bíróságoktól bekért adatok

a l a p j á n  -  k ö t e l e s  jegyzéket készíteni és azt megküldeni a megyei
(fővárosi) ügyésznek, továbbá a megyei (fővárosi) rendőrkapitányságnak.

Az élelmiszerek megvételére jogosult és kötelezett kereskedelmi 
egységekről a nyomozóhatóságok részére -  szükség esetén -  a BGH ad 
tájékoztatást.

Ut. 39. §. (1) A gyárilag vagy házilag készített élelmiszert (hús- és 
tésztaféleséget befőttet, stb.), valamint a gyümölcsöt, ha minősége, álla

ta és jellege szerint forgalomba hozatalra alkalmas, az Ut. 37- 38. §-ába
n megjelölt illetékes kereskedelmi egység köteles az átadó szervtől 

megvenni.
(2) Egészségügyi szempontból aggályos, házilag készített élelmiszert 

a kereskedelmi egység csak akkor köteles megvenni, ha az átadó szerv 
a tanács illetékes egészségügyi szerve (közegészségügyi-járványügyi állo
más, állatorvos stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolja, hogy az 
élelmiszer közfogyasztásra alkalmas.

(3) A kereskedelmi egység nem köteles megvenni az olyan gyári 
készítményű élelmiszert, amelynél a megvételre való felajánláskor a 
szavatossági idő fele lejárt.

Ut. 40. §. (1) Ha az előzetesen értékesítendő élelmiszer megvételét 
a kereskedelmi szerv az Ut. 39. § (2) vagy (3) bekezdése alapján meg
tagadja, az élelmiszert árverésen kell értékesíteni; ha pedig ez sem ve
zetett eredményre vagy az árverés megtartásáig az élelmiszer előrelát
hatólag teljesen hasznavehetetlenné válnék, az élelmiszer egyéb módon 
való hasznosítását kell megkísérelni (pl. ipari feldolgozást, takarmányo
zás céljára való felhasználást stb.).

(2) Ha az egyéb módon való hasznosításra sincs lehetőség, és az 
élelmiszer a büntető eljárás befejezéséig -  előreláthatólag -  teljesen 
megromlana, illetőleg huzamosabb tárolása egészségügyi vagy más szem
pontból aggályos volna, az élelmiszer megsemmisítése iránt kell intéz
kedni (Ut. 122- 123. §).

Term ény és bor értékesítése

Ut. 41. §. (1) Az előzetesen értékesítendő terményeket (kenyérgabonát
, takarmánygabonát, kukoricát, rizst, napraforgómagot, gazdasági 

magvakat, stb.) a terményfelvásárló vállalatnak, a bort pedig az állami 
pincegazdaságnak kell megvételre átadni.

( 2 )  H a  a z  á t a d ó  szerv székhelyén a terményfelvásárló vállalatnak
nincs kirendeltsége (megbízottja, bizományosa), illetőleg az állami pincegazdaság

nak nincs pincészete, a terményt (bort) az átadó szerv székhelyéhez 
 legközelebb eső kirendeltségnek (megbízottjának, bizományosának) 
k e l l  m e g v ételre átadni. Ha az állami pincegazdaság a lefoglalt bor 
sűrgős átvételét nem tudja biztosítani, a bort a foglalás helye szerint illetékes 

 földművesszövetkezetnek kell megvételre átadni.
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(3) A jelen §-ban említett vállalatok (földművesszövetkezet) kötele
sek a nekik átadott terményt (bort) minden esetben megvenni.

Á llatok értékesítése

Ut. 42. §. (1) A megyei állatforgalmi vállalat a lefoglalt állatok közül 
köteles az átadó szervtől megvenni a nem tenyésztési célokra szolgáló

126 kg-on felüli sertést és 30 kg-on felüli továbbtartásra alkalmas 
sertést,

tinót, ökröt, bikát, bikaborjút és bivalyt,
lovat, öszvért, szamarat és csikóikat.
(2) A megyei állatforgalmi vállalat 30 kg-on aluli sertést, üszőborjút 

és bármilyen egyéb állatot is megvehet az átadó szervtől.
Ut. 43. §. (1) A vemhes kocát a sertéstenyésztő és hizlaló vállalat, 

a juhot a gyapjú- és textilnyersanyag forgalmi vállalat, a baromfit pedig 
a baromfiipari vállalat (illetőleg községekben a földűvesszövetkezet) kö
teles az átadó szervtől megvenni.

(2) A tenyészállatokat a TEGI [Ut. 36. § (2) bek.] köteles az átadó 
szervtől megvenni.

Ut. 44. §. (1) Olyan állat lefoglalása esetén, amelyet jogszabály értel
mében járlatlevéllel kellett ellátni, a lefoglalást foganatosító személy kö
teles a lefoglalt állat járlatlevelét magához venni. Ha járlatlevél nincs, 
illetőleg nem lelhető fel, ezt a körülményt a lefoglalásról készített jegy
zőkönyvben, valamint a bűnjeljegyzéken -  az Ut. 2. § (2) bekezdésének 
megfelelően -  fel kell tüntetni.

(2) Az Ut. 42- 43. §-ában említett vállalatok az állatokat az átadó 
szervtől járlatlevéllel, ennek hiányában pedig a lefoglalásról szóló jegy
zőkönyvnek az átadó szerv által készített másolatával veszik át.

Ut. 45. §. (1) Az Ut. 42. §-ában említett állatforgalmi vállalat és az 
Ut. 43. § (1) bekezdésében említett vállalatok az állatokat csak az általuk 
kijelölt napokon és helyeken veszik át.

(2) Az (1) bekezdésben említett vállalatok (illetőleg járási Kirendelt
ségeik) kötelesek járásonként a járás területén kijelölt állat-átvételi napokat

 és helyeket havonta a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 
a működési helyük szerint illetékes BGH-val közölni.

(3) A kijelölt átvevő-napokról és helyekről a bíróságokat, az ügyész
ségeket és a rendőrkapitányságokat -  kerésükre -  a BGH tájékoztatja; 
a vállalatok azonban -  az átadó szervek megkeresésére -  kötelesek 
e szervekkel közvetlenül is közölni az átvevő-napokat és helyeket.

Ut. 46. §. (1) Az átadó szerv köteles a tenyészállat értékesítésére 
irányuló szándékáról a TEGI legközelebbi körzeti kirendeltségét értesí
teni.

(2) A körzeti kirendeltség a megvételre felajánlott tenyészállatot az 
értékesítéstől számított tizenöt nap alatt köteles a lefoglalás helyén (ille
tőleg az átadó szerv által megjelölt helyen) átvenni.
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(3) A TEGI körzeti kirendeltségeinek címe:
Békéscsaba Sallai u. 40.
Budapest V., Október 6. u. 22.
Debrecen Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
Győr Jedlik Ányos u. 9.
Kaposvár Május 1. u. 53.
K e c s k e m é t  Szabadság tér 5.
Miskolc Baross Gábor u. 13- 15.
N y ír e g y h á z a  Dózsa György u. 2.
P é c s  Kossuth Lajos u. 95.
Szeged Ö thalom u. 16.
Székesfehérvár Lövölde u. 10.
Szolnok Rékasi úti II. sz. irodaház
Szom bathely  Belloiannisz u. 14.
V eszprém  Puskin té r  3.

K ö z p o n t i  g a z d á l k o d á s  a l á  v o n t  i p a r i  t e r m é k  é r t é k e s í t é s e

Ut. 47. §. (1) A központi gazdálkodás alá vont ipari termék átvételére 
a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának ipari 
osztálya (csoportja) által kijelölt állami vagy szövetkezeti vállalat, illető
leg szövetkezet köteles.

(2) A központi gazdálkodás alá vont ipari termékek felsorolását az 
Országos Tervhivatal elnökének a termékgazdálkodás rendjéről szóló 
utasítása tartalmazza [a 25/1960. (Tg. E. 24.) OT számú utasítással módo
sított 26/1959. (Tg. E. 24.) OT számú utasítás].

(3) A központi gazdálkodás alá vont ipari termékekre vonatkozólag 
a nyomozóhatóság; illetőleg a bíróság részére a járási (városi, városi 
kerületi) tanács végrehajtó bizottságának ipari osztálya (csoportja) ad 
felvilágosítást.

Gyógyszerek és gyógyászati eszközök értékesítése

Ut. 48. §. (1) A bűnjelként lefoglalt gyógyszert (kötszert, stb.; a 
továbbiakban: gyógyszert) minden esetben előzetesen értékesíteni kell 
[R. 2. § a) és b) pont]; a gyógyászati segédeszközök (felszerelések stb.) 
és orvosi műszerek előzetes értékesítésére a nyomozóhatóság, illetőleg 
a bíróság mérlegelésétől függően kerülhet sor.

(2) A gyógyszert a megyei (fővárosi) tanács Gyógyszertári Központja 
részére kell megvételre átadni.

(3) A gyógyászati segédeszközöket (felszereléseket, stb.) és orvosi 
m űszereket az Orvosi Műszer és Fogászati-cikk Kereskedelmi Vállalat
nak (Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 24.) kell megvételre átadni.

Értékesítés a M ellékterm ék- és H ulladékgyűjtő V állalat (MÉH) ú tján

Ut. 49. §. Azt az előzetesen értékesítendő bűnjelet, amelyet az egyébként
m e g v é t e l re hivatott vállalat (szövetkezet) azért nem vett meg, mert 

a bűnjelet értéktelensége miatt a forgalomba hozatalra alkalmatlannak

-  63 -

ÁBTL - 4.2 - 50 - 600/1962 /62



tartotta -  ha a bűnjel árverésen történő értékesítése (R. 11. §) sem 
vezetett vagy előreláthatólag nem vezetne eredményre -  a Mellékter
mék- és Hulladékgyűjtő Vállalatnak (MÉH) kell megvételre átadni.

Az átszállítás költségei

Ut. 50. §. (1) Az előzetesen értékesítendő dolognak az átvevő részére 
való átadása az átvevő vállalat (szövetkezet) telepén történik. Az előze
tesen értékesítendő dolognak az átvevő vállalat (szövetkezet) telepére 
történő átszállításáról -  az Ut. 46. §-ában a tenyészállatokra vonatkozó
lag megállapított kivételtől eltekintve -  az átadó szerv köteles gondos
kodni.

(2) Az átszállítás költségeit az átadó szerv a rendelkezésre álló hitel- 
fedezet (javadalom, ellátmány) terhére fizeti ki.

(3) A jelen § rendelkezései a bizományi úton és az árverés útján 
történő értékesítés esetén is irányadók.

7. §.

(1) Az átvevő válla la t (szövetkezet) az á tv e tt dologról átvételi 
elism ervényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) köteles k iá llítan i 
és a z  átadónak  kiszolgáltatni.

(2) Az átvételi elism ervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) 
fel kell tü n te tn i

a) az á tad ásra  kerülő  dolog részletes m egjelölését, m ennyiségét 
és m inőségét;

b) az á tv e tt dolog egységárát, értékét, valam int az á tvételi 
elism ervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) felsorolt 
valam ennyi dolog összértékét és az ennek alap ján  kiszám í
to tt, az átvevő válla la t (szövetkezet) á lta l fizetendő ellen
é rtéket (4- 5. §.);

c) az ügy szám át, a te rh e lt nevét és lakcím ét;
d) annak  a bírósági gazdasági h ivata lnak  a m egnevezését, 

am elyhez az ellenértéket á t kell u taln i, valam int a bírósági 
gazdasági h ivata l le té ti (bevételi) szám lájának szám át;

e) az. átvevő válla la t (szövetkezet) bankszám lájának  m egnevezé
sét és szám át (a szám lát vezető pénzintézet fiók jának  jelző
szám át);

f) az átvevő válla la t (szövetkezet), valam in t az átadó szerv 
bélyegzőjének lenyom atát.

(3) Az átvételi elism ervényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) 
az átvevő válla la t (szövetkezet) vezetője vagy erre  jogosult m eg-
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bízottja  valam int az átadó szerv képviseletében eljáró  személy 

írja  alá.
U t . 51. §. (1) A z átvevő vállalat (szövetkezet) köteles
a) az átvett terményről (borról) és állatról -  három példányban -  

vételi jegyet,
b )  átvett élelmiszerről -  öt példányban -  a jelen utasítás 5. sz.

m e llé k le te  s z e r in t  átvételi jegyzéket,
c) az egyéb átvett bűnjelről pedig -  három példányban -  a jelen 

utasítás 6 sz. melléklete szerinti átvételi elismervényt kiállítani.
(2) A R. 7. § (2) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt adatokat 

az átadó szerv közli az átvevő vállalattal (szövetkezettel).
Ut. 52. §. (1) Az Ut. 51. § (1) bek. b) pontjában említett átvételi jegy

zék és c) pontjában emíltett átvételi elismervény kiállításához szükséges 
nyomtatványokat az átadó szerv köteles az átvevő rendelkezésére bocsá
tani; a nyomtatványokat azonban az átvevő köteles kiállítani.

(2) A nyomozóhatóságot, illetőleg a bíróságot átvételi jegyzék és 
átvételi elismervény-nyomtatványokkal -  igénylés alapján, térítés nél
kül -  az illetékes BGH látja  el.

Ut. 53. §. (1) Egy átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi 
jegyen) -  a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve -  csak az 
ugyanabban a bűnügyben lefoglalt bűnjeleket szabad feltüntetni.

(2) Az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) 
különböző bűnügyekben lefoglalt bűnjelek is feltüntethetők, ha ugyan
azon alkalommal több csekély értékű bűnjel kerül értékesítésre (pl. a 
MÉH útján). Ha az átadó szerv a fővárosi bíróság gazdasági hivatala, 
ezt a rendelkezést a bűnjelek értékére tekintet nélkül alkalmazni lehet.

Ut. 54. §. (1) Ha az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi 
jegyen) nincs elég hely az átadott bűnjelek felsorolására, az átadó szerv 
köteles az átadott bűnjelek felsorolása céljából -  az átvételi elismervény

 (átvételi jegyzék, vételi jegy) rovat beosztásának megfelelően -  
külön jegyzéket készíteni és az átvevő rendelkezésére bocsátani; a külön 
jegyzék kitöltése az átvevő feladata.

(2) A külön jegyzéket az Ut. 51. §-ának megfelelően -  vételi jegy 
és átvételi elismervény eseten három példányban, átvételi jegyzék esetén 
pedig öt példányban kell kiállítani és az átvételi elismervényhez (átvé
teli jegyzékhez, vételi jegyhez) kell csatolni.

U t .  5 5 .  §.  (1) A  három példányban kiállított átvételi elismervény,
illetőleg vételi jegy egy-egy példánya az átvevő vállalatnál (szövetkezet
nél), két-két példánya pedig az átadó szervnél marad.
( 2 )  A z  ö t  p éldányban kiállított átvételi jegyzék két példánya az átvevő 

 vállalatnál (szövetkezetnél), három példánya pedig az átadó szervnél marad.

U t. 5 6 . § . (1 )  H a  a  n y o m o z óhatóság (a bíróság) a Gyógyszertári Központnak,  
i l l e t ő l e g  az Orvosi Műszer és Fogászati cikk Kereskedelmi Vállalatnak 
á t a d a n d ó  bűnjeleket (Ut. 48. §) az említett szerveknek nem közvetlenül 

a d ja át, hanem postán küldi meg, a bűnjelek postai megküldése
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olyan átvételi elismervény kíséretében történik, amelyen csupán a bűn
jel ellenértéke nincs feltüntetve; az átvételi elismervény mindhárom 

példányát meg kell küldeni a Központnak (Vállalatnak).
(2) A Központ (Vállalat) az átvételi elismervényeken az átvett bűn

jel ellenértékét feltünteti, az átvételi elismervényeket a megfelelő alá
írással és bélyegzővel látja el, majd az  átvételi elismervény két példá
nyát visszaküldi az átadó szervnek.

(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt bűnjeleket az átadó szerv köz
vetlenül adja át a jelen §-ban említett szerveknek, az átvételi elismer
vényt -  az Ut. 52- 55. §-ának megfelelően -  az átvevő szerv állítja ki 
és adja át két példányban az átadó szervnek.

8. §.
Az átvételi elism ervényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) az 

átadó szerv a dolog á tadásá t követően nyom ban m egküldi az ille
tékes bírósági gazdasági h ivatalnak .

Ut. 57. §. (1) Az átadó szerv az átvételi elismervény és vételi jegy 
nála maradó mindkét példányát, illetőleg az átvételi jegyzék nála ma
radó mindhárom példányát -  az Ut. 10. § (1) bekezdésének megfelelően
-  köteles nyomban az értékesítés után megküldeni az illetékes BGH- 
nak.

(2) Ha a bűnjel értékesítés céljából való átadása iránt a BGH bűn
jelkezelést végző dolgozója intézkedett, az átvételi elismervényt (átvételi 
jegyzéket, vételi jegyet) -  az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés meg
felelő alkalmazásával -  a BGH-nak az azonnali beszedési megbízással 
összefüggő teendők ellátására kijelölt dolgozójához kell eljuttatni.

9. §.
(1) A bírósági gazdasági h ivata l -  az átvevő válla la t (szövet

kezet) á lta l k iá llíto tt átvételi elism ervény, illetőleg vételi jegy a lap 
ján  -  nyom ban azonnali beszedési m egbízást n y ú jt be a 6. §. 
a lap ján  m egvett dolog ellenértékének az átvevő szám lájáról a b író
sági gazdasági h ivata l szám lájára  tö rténő  á tu ta lása  érdekében.

(2) A kereskedelm i szervnek (földm űvesszövetkezetnek) e l
adott élelm iszer e llenértékét -  a bírósági gazdasági h ivata l és a 
kereskedelmi szerv (földm űvesszövetkezet) á lta l a vállalati központ
hoz (földm űvesszövetkezeti központi irodához) beküldött á tvételi 
jegyzékek a lap ján  -  a vállalati központ (földm űvesszövetkezeti 
központi iroda) köteles á tu ta ln i a bírósági gazdasági h ivatal szám 
lájára .

Ut. 58. §. (1) Az állami vállalatok, a szövetkezeti vállalatok és a szö
vetkezetek által kiállított átvételi elismervény, illetőleg vételi jegy alap
ján a BGH a letéti (bevételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank
fiókhoz az átvevő ellen -  összeghatárra tekintet nélkül -  nyomban 
azonnali beszedési megbízást köteles benyújtani.
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(2) Az átvételi elismervény (vételi jegy) egy példányát az azonnali 
beszedési  megbízáshoz kell csatolni.

Ut. 59. §. Élelmiszer előzetes értékesítése esetén az átvevő kereskedelmi 
egység (földművesszövetkezet) az átvételi jegyzék nála maradt két

példánya közül az egyiket, a BGH pedig az átvételi jegyzék hozzá érkezett 
h á r o m  p é l dánya közül az egyiket (tértivevénnyel) köteles haladéktalanul 
m e g k ü l d e n i  a  kereskedelmi egység vállalati központjának (a föld
m ű v essz ö v e tk ez e ti központi irodának).

Ut 60 §. (1) A vállalati központ (a földművesszövetkezeti központi 
iroda), a kereskedelmi egység (földművesszövetkezet), illetőleg a BGH 
által beküldött átvételi jegyzékek egyeztetése (párosítása) után az átvé
teli jegyzéken feltüntetett összeget a BGH által beküldött átvételi jegy
zék kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles átutalni a BGH 
letéti számlájára.

(2) Ha a vállalati központ (a földművesszövetkezeti központi iroda) 
az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét elmulasztja, az ellenérték átuta
lása céljából a BGH -  összeghatárra tekintet nélkül -  az átvételi jegy
zék második példányának felhasználásával újabb nyolc napon belül 
azonnali beszedési megbízást köteles benyújtani az átvevő ellen a BGH 
letéti (bevételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank-fiókhoz.

B izom ányi é r té k es íté s

10. §.
(1) Ha kivételesen, indokolt esetben olyan dolog előzetes é rté 

kesítésére van szükség, am elyet a jelen  rendelet 6. §-a a lap ján  
állami válla la tnak  (szövetkezetnek) tö rténő  eladással értékesíteni 
nem  lehet, a dolgot -  ha az egyébként is az állam i bizom ányi 
vállalat tevékenységi körébe (üzletkörébe) tartozik  -  az állam i 
bizományi vállalat ú tján  kell előzetesen értékesíteni; az állam i 
bizományi válla la t köteles a neki á tado tt forgalom ba hozatalra al
kalm as -  dolgot bizom ányi értékesítés céljából átvenni.

(2) A bizom ányi ügyletben m egbízóként az illetékes bírósági 
gazdasági h ivata lt kell tekinteni.

(3) Ha a bizom ányba á tv e tt dolog értékesítése az á tvételtő l 
szám ított harm inc napon belül nem  sikerült, az átvevő a dolgot 
újrabecsüli és errő l a bírósági gazdasági h iva ta lt értesíti.

(4) Ha a dolog az új becsértéken sem értékesíthető , azt az á t 
vevő szerv az átvételtő l szám ított kilencven napon belül a b írósági 

gazdasági h ivata l rendelkezésére bocsátja; az átvételtő l szá
m íto tt kilencven nap elteltével a bírósági gazdasági h ivata l a

dolgot nem veszi vissza.
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(5) A bírósági gazdasági h ivata l a dolog visszavétele esetében 
a dolgot a bírósági végrehajtó  ú tján  árverésen értékesíti; ugyan
így kell értékesíteni a jelen §. (1) bekezdésében em líte tt dolgokat 
akkor is, ha a bizom ányi válla la t átvevőhelyére való szállításuk a 
dolgok értékével arányban  nem  álló költséggel já rna , vagy ak a
dályba ütközik.

(6) A bizom ányi vá lla la t köteles a dolog e llenértékét [4. §. (1) 
bekezdés c) pont] az értékesítést követően haladéktalanul, illetőleg 
-  h a  a dolgot sem el nem  adta, sem a bírósági gazdasági h iva ta l
nak  vissza nem  ad ta  -  dolog bizom ányi d íjja l csökkentett becsérté
kének megfelelő összeget az á tvételtő l szám ított kilencven nap el
te lte  u tán  haladék ta lanu l á tu ta ln i a bírósági gazdasági h ivata lnak ; 
ellenkező esetben a bírósági gazdasági h ivata l a becsértéknek meg
felelő összeget azonnali beszedési m egbízással érvényesítheti.

Ut. 61. §. A R. 10. § (1) bekezdésében említett állami bizományi vál
lalaton a Bizományi Áruh áz Vállalatot és a Műszaki Anyag- és Gépke
reskedelmi Vállalatot (a továbbiakban együtt: bizományi vállalat) kell 
érteni.

Ut. 62. §. (1) A bizományi értékesítésre kerülő bűnjeleket átadó szerv 
Budapesten a Bizományi Áruház Vállalat szakosított átvevőhelyeire, 
vidéken pedig a Bizományi Áruház Vállalat legközelebbi vegyesiparcikk 
(különféle szakmához tartozó áru) átvevőhelyére, illetőleg -  ha az átvé
telre a Műszaki Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat jogosult és köteles
-  a vállalat megfelelő átvevőhelyére köteles beszállítani. A szállítás 
költségei tekintetében az Ut. 50. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 
irányadó.

(2) A Bizományi Áruház Vállalat budapesti szakosított, valamint 
vidéki vegyesiparcikk átvevőhelyeit a jelen utasítás 4. sz. melléklete ta r
talmazza.

Ut. 63. §. (1) A bizományi ügyletben az értékesítésre átadott bűnje
lekkel kapcsolatban megbízóként -  tekintet nélkül arra, hogy az érté
kesítésre való átadást a nyomozóhatóság vagy a bűnjelkezelést önállóan 
végző bíróság bűnjelkezelője foganatosította-e -  azt a BGH-t kell tekin
teni, amely a bizományi értékesítésre kerülő bűnjel ellenértékének be
vételezésre jogosult.

(2) A bizományi ügyletbe a bizományi vállalat önszerződőként be
léphet.

Ut. 64. §. (1) A bizományi vállalat a bizományi értékesítés céljából 
átvett bűnjelről három példányban felvételi jegyet állít ki.

(2) A felvételi jegyen fel kell tüntetni a R. 7. § (2) bekezdésének
a)- f) pontjaiban felsorolt adatokat (bélyegzőlenyomatot); ellenértékként

- egyelőre -  a bizományi vállalat által megállapított becsértéket kell 
feltüntetni.

Ut. 65. §. Az Ut. 53- 54. §-ainak az egy átvételi elismervényen (átvé
teli jegyzéken, vételi jegyen) feltüntethető bűnjelekre és az ún. külön
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gyzékre v o n a tk o z ó  rendelkezései a felvételi jegy tekintetében is irány
adók .

U t . 6 6. §. (1) A felvételi jegy egy példánya a bizományi vállalatnál, 
két példánya pedig az átadó szervnél marad.

(2) Az átadó szerv -  ha az nem a BGH -  köteles a felvételi jegy
mindkét példányát -  az Ut. 10. § (1) bekezdésének megfelelően -  haladéktalanul

 megküldeni a BGH-nak. Az Ut. 57. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezés a bizományi értékesítésre átadott bűnjelek tekintetében is 
megfelelően irányadó.

(3) Ha a bizományba átvett bűnjel értékesítésének sikertelensége 
esetén a bizományi vállalat a bűnjelet újrabecsli, erről a BGH-t -  a 
R. 10. § (3) bekezdése értelmében -  két példányban megküldött értesí
téssel köteles értesíteni.

(4) A BGH az új becsértékről szóló értesítés példányait a nála levő 
felvételi jegyekhez csatolja.

Ut. 67. § . (1) Ha a BGH a bizományi értékesítésre átadott bűnjelet 
a R. 10. § (4) bekezdése értelmében visszaveszi, köteles a felvételi jegy 
és az új becsértékről szóló értesítés nála levő példányait visszaadni a bi
zományi vállalatnak.

(2) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítésre átvett bűnje
let az átvételtől számított kilencven nap alatt a BGH rendelkezésére 
bocsátja, a bűnjelnek a bizományi vállalattól való visszaszállításáról és 
árverés útján történő értékesítéséről a BGH gondoskodik; a szállítással 
felmerülő költségeket a BGH a rendelkezésre álló javadalom terhére 
viseli.

(3) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítés eredménytelen
sége miatt a bűnjelet a R. 10. § (4) bekezdése értelmében a BGH ren
delkezésére bocsátotta, bizományi (kezelési) díj felszámításának helye 
nincs.

Ut. 68. §. (1) A bizományi értékesítésre átvett bűnjel eladása során 
befolyt vételárat -  a jogszabályban előírt bizományi (kezelési) díj levo
nása után -  az értékesítést követően haladéktalanul köteles átutalni 
a BGH letéti (bevételi) számlájára.

(2) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítésre átvett bűnjel 
ellenértékét az átvételtől számított harminc nap elteltével, illetőleg újra
becslés esetén [R. 10. § (3) bek.] kilencven nap elteltével a BGH letéti 
(bevételi) számlájára nem utalta át, vagy az átvett bűnjelet az átvétel
től számított kilencven napon belül nem bocsátotta a BGH rendelkezé
sére, a BGH harminc, illetőleg a kilencven napot követő nyolc napon 
belül a felvételi jegy, ha pedig a bűnjelet a bizományi vállalat újra 
becsülte, ezenkívül az új becsértékről szóló értesítés egy-egy példánya 

alapján köteles a letéti (bevételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank 
fióknál a bizományi vállalat ellen összeghatárra tekintet nélkül azonnali 

beszedési megbízást benyújtani.
(3) Az azonnali beszedési megbízással a felvételi jegyen feltüntetett 

becsértéknek m egfelelő összeget, illetőleg -  ha újrabecslés történt -  
az új becsértékről szóló értesítésben feltüntetett becsértéknek megfelelő 

összeget kell érvényesíteni.
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Az értékesített bűnjel ellenértékének á tu ta lása  és beszedése

Ut. 69. §. Ha a bűnjel ellenértékét az átvevő vállalat (szövetkezet) 
átutalással egyenlíti ki, az átutalást -  az Ut. 53. §-ának (2) bekezdésé
ben említett eset kivételével -  ügyenként külön-külön teljesíti.

Ut. 70. §. (1) Ha a bűnjel ellenértékét a BGH a jelen utasítás alapján 
foganatosítható azonnali beszedési megbízással szedi be [Ut. 58. §, 60. § 
(2) bek., 68. § (2)- (3) bek., 84. § (2) bek., stb.] a BGH letéti (bevételi) 
számláját vezető Magyar Nemzeti Bank-fiók köteles a BGH-nak a 
bűnjel értékesítésével kapcsolatos azonnali beszedési megbízásában fel
tüntetett összeget a BGH letéti (bevételi) számlájára minden esetben át
utalni.

(2) Ha az átvevő vállalat (szövetkezet) az (1) bekezdés szerinti átuta
lást egészen vagy részben alaptalannak tartja, igényét (az átutalt összeg
nek vagy az összeg egy részének visszatérítését stb.) -  az 1958. évi 5. 
számú törvényerejű rendelet 22. §-ának megfelelően -  az illetékes BGH 
ellen indított per útján, illetőleg a Központi Döntőbizottság előtti eljárás 
során érvényesítheti.

Ut. 71. §. (1) A bűnjel értékesítés céljából történő átadását követően 
az átadó szerv és az átvevő között keletkezett vita esetén a jogerős bíró
sági határozattal megállapított összeget a jogosított fél -  összeghatárra 
tekintet nélkül -  azonnali beszedési megbízással szedi be (Vht. 173. §). 
Ha a jogosított fél magánszemély vagy nem a beszedési megbízási rend
szerbe tartozó szerv, a BGH a jogerős bírósági határozattal az átadó 
szerv terhére megállapított összeget a jogosított fél részére haladéktala
nul átutalja.

(2) Az (1) bekezdésben említett azonnali beszedési megbízáson a 
„Bírósági határozat” jelzést fel kell tüntetni, és a beszedési megbízáshoz 
csatolni kell a jogerősítési záradékkal ellátott határozat egy példányát. 
Az ilyen beszedési megbízást a Magyar Nemzeti Bank Jogügyi Osztályá
hoz (Budapest, V., Szabadság tér 8.) kell megküldeni.

(3) A jelén § szerinti azonnali beszedési megbízás esetén az Ut. 70.
§ (2) bekezdésében említett per indításának helye nincs.

(4) Ha az átadó szerv és az átvevő között keletkezett vitában a Köz
ponti Döntőbizottság jár el (1958:5. tvr. 22. §), a döntőbizottsági határo
zatban megállapított összeg beszedésére a jelen § rendelkezései, megfe
lelően irányadók.

É rték e s íté s  á rv e ré sen

11. §.

(1) A büntető  e ljárás során lefoglalt és előzetesen értékesítendő 
dolgot a bírósági végrehajtó  ú tján , árverésen kell értékesíteni,

a) ha nincs olyan válla la t (szövetkezet), am ely az értékesítendő 
dolog m egvételére köteles volna, vagy ha a dolognak a vál
la la t (szövetkezet) ú tján  történő értékesítése bárm ilyen ok
ból m eghiúsult [6. §. (4) bekezdés],
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b) ha a bizom ányba á tv e tt dolgot -  az értékesítés eredm ény
telensége m iatt -  az átvevő visszaadta a bírósági gazda
sági h ivata lnak  [10. §. (5) bekezdés] és

c) ha a dolognak a m egvételére, illetőleg a bizom ányi értéke
sítés céljából tö rténő  á tvételére  kötelezett válla la t (szövet
kezet) telepére  való szállítása a dolog értékével arányban  
nem  álló költséggel já rn a  vagy akadályba ütközik [6. §. (4) 
bekezdés, illetőleg 10. §. (5) bekezdés].

(2) A bírósági végrehajtó  az árverésen értékesítendő dolgot 
Végrehajtási jegyzőkönyvben összeírja, e jegyzőkönyv egy-egy pél
dányát az átadó szervhez és az illetékes bírósági gazdasági h iva ta l
hoz továbbítja , ezt követően a dolgot a bírósági végrehajtásró l 
szóló 1955. évi 21. szám ú tö rvényerejű  rendelet (a továbbiakban: 
Vht.) szabályai szerint -  a jogszabályokban foglalt kiegészítések, 
illetőleg m ódosítások figyelem bevételével -  árverésen értékesíti, 
az árverésen befolyt v é te lá ra t pedig a bírósági gazdasági h ivatal 
szám lájára u ta lja  át.

Ut. 72. §. A központi gazdálkodás alá vont. ipari terméket csak 
abban az esetben lehet árverésen értékesíteni, ha a járási (városi, városi 
kerületi) tanács végrehajtó bizottságának ipari osztálya (csoportja) az 
átadó szerv felszólításától számított nyolc napon belül nem jelöli ki azt 
a vállalatot (szövetkezetet), amelynek a központi gazdálkodás alá vont 
ipari terméket át kell adni.

Ut. 73. §. A R. 11. § (2) bekezdésében említett végrehajtási jegyző
könyvet az „Általános jegyzőkönyv végrehajtási ügyben” elnevezésű 
nyomtatványon [a 307/1956. (I. K. 6.) IM. I/1. számú igazságügyminisz
tériumi közlemény mellékletében foglalt „bírósági nyomtatványjegyzék” 
523. sz.] kell elkészíteni; ha az árverésre kerülő dolgok száma nagy, 
a „Betétív foglalási jegyzőkönyvhöz” elnevezésű nyomtatványt (nyom
tatványjegyzék 530. sz.) is fel kell használni.

Ut. 74. §. Az árverésre vonatkozólag a Vht. 95- 105. §-ai irányadók 
az Ut. 75. §-ában foglalt kiegészítésekkel, illetőleg módosításokkal.

Ut. 75. §. (1) Az árverést általában a büntetőügy elintézésére illeté
kes bíróság vagy a bűnjel őrzésének helye szerint illetékes járásbíróság 
(városi, kerületi bíróság) székhelyén kell megtartani; az árverés fogana
tosítása az árverés helye szerint illetékes bírósági végrehajtó feladata.

(2) Az árverés alá kerülő ingóságok becsértékét az árverés helye 
szerint illetékes bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) álla
pítja meg; az ingóságok becsértékének megállapításánál a végrehajtó 
köteles a Vht. 63. §-ának megfelelően -  a hatósági kiskereskedelmi árat 
(hivatalos árat vagy árfolyamot), ennek hiányában pedig a forgalmi árat 
alapul venni.

(3) Az árverési hirdetményt általában az árverést megelőzően leg
alább tizenöt nappal ki kell függeszteni; gyors romlásnak kitett bűnjel 
árverése esetén vagy más indokolt esetben azonban ezt a határidőt le

-  71 -

ÁBTL - 4.2 - 50 - 600/1962 /70



lehet szállítani, sőt árverési hirdetmény kibocsátásának mellőzésével is 
lehet árverést tartani; ilyenkor azonban gondoskodni kell az árverés 
egyéb megfelelő módon való közhírré tételéről.

(4) A végrehajtó az árverés alá kerülő bűnjel kikiáltási árát -  a 
Vht. 100. § (2) bekezdésétől eltérően -  a dolog becsértéke 2/3 részének 
megfelelő összeg alá is leszállíthatja.

Ut. 76 .§. Az árverésen előzetesen értékesített bűnjel ellenértékének 
a költségek levonása után fennmaradó részét a végrehajtó a BGH letéti 
(bevételi) számlájára köteles befizetni (átutalni).

Ut. 77. §. (1) Az árverést foganatosító végrehajtót a R. 11. §-ában elő
írt árverésen befolyt összeg után prémium illeti meg.

(2) A prémium mértékére és kifizetésére vonatkozólag „A bírósági 
végrehajtók prémiumának újabb szabályozásáról” szóló 121/1956. (I. K. 
18.) I. M. számú igazságügyminiszteri utasítás 2., illetőleg 4- 8. pontjai 
irányadók; ennek megfelelően a prémium a befolyt összeg két százaléka, 
a prémiumot a megyei (fővárosi) bíróság elnöke utalványozza és a pré
miumban kizárólag az eljáró végrehajtó részesül.

A bűnjel előzetes értékesítéséből eredő összeg kezelése

Ut. 78. §. (1) A bűnjel előzetes értékesítése során befolyt összeget (az 
előzetes értékesítésből eredő bevételt) bírósági letétbe kell helyezni.

(2) Ha az előzetesen értékesített bűnjel ellenértéke a BGH letéti 
számlájára befolyt, erről a BGH a nyomozóhatóságot, ha pedig az eljárás 
már a bíróság előtt folyik, a bíróságot a letéti adatok közlésével értesíti.

(3) A b űnjelkezelő a bűnjel előzetes értékesítésének megtörténtét a 
bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi. A BGH bűnjelkezelője ezenkívül 
az értékesítés eredményeként a letéti (bevételi) számlára befolyt ellen
érték összegét és bevételezési adata it is feljegyzi a bűnjel-nyilvántartó
könyvben. A fővárosi bíróság gazdasági hivatalának bűnjelkezelője a be
folyt ellenérték összegét és bevételezési adatait az előzetesen értékesített 
bűnjelekről vezetett „Térítési nyilvántartás”-ban jegyzi fel.

III. AZ ELKOBZOTT DOLGOK ÉRTÉKESÍTÉSE

12. § .

(1) A bün tető  e ljárás során lefoglalt és u tóbb elkobzott dolog 
értékesítésére -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  az előzetes 
értékesítés szabályait (3- 11. §.) kell alkalm azni.

(2) A bün tető  eljárás során lefoglalt és elkobzott é rték tárgyak  
értékesítésére, illetőleg ellenértékének m egfizetésére vonatkozólag 
a vagyonelkobzás esetében követendő eljárás szabályai irányadók 
azzal, az eltéréssel, hogy az elkobzott dolog ellenértékét nem  a bíró-
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sági végrehajtói letéti szám lára, hanem  az illetékes bírósági gazda
sági h ivatal bevételi szám lájára kell befizetni.

Az elkobzott bűnjelek értékesítését megelőző intézkedések

Ut. 79. §. (1) A bíróság a bűnjel elkobzásáról a bűnjelkezelőt a 
29/1954. (I. K. 15.) számú együttes utasítás 53. §-ában előírt „egységes 
értesítés” (bírósági nyomtatvány-jegyzék 256. sz.) egy külön példányával, 
vagy elkobzásról szóló jogerős határozat eredeti bírói aláírással ellá
tott egy példányával értesíti.

(2) A bűnjelkezelő a bűnjel elkobzását az I. számú, illetőleg -  az 
Ut. 16. § (1) bekezdésében említett esetben -  a II. számú bűnjel-nyilván
tartókönyvben feljegyzi ; a fővárosi bíróság gazdasági hivatala a bűnjel 
elkobzásának megtörténtét az I. számú, illetőleg a II. számú bűnjel- 
nyilvántartókönvvben feljegyzi és az elkobzott bűnjelet az „Elkobzott 
bűnjelek nyilvántartókönyvében” (Ut. 17. §) -  új tételszám alatt -  
nyilvántartásba veszi.

(3) Az elkobzott bűnjeleket a többi bűnjeltől elkülönítve kell ke
zelni.

Ut. 80. §. (1) A bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője 
az elkobzott bűnjeleket -  a bűnjel-nyilvántartókönvvből történő kive
zetés mellett -  köteles alkalmilag, de legalább hat havonként két pél
dányban készített, összevont (tehát ügyenként nem külön-külön kiállított) 
bűnjeljegyzékkel a BGH bűnjelraktárába beszállítani, kivéve ha a szállí
tás a bűnjel ellenértékével arányban nem álló költséget okozna.

(2) A csekély értékű bűnjelet is be kell szállítani a BGH bűnjelraktá
rába, ha a szállítással kapcsolatban felmerülő költségtöbblet az egyéb 

(értékesebb) bűnjelek szállítási költségét lényegesen nem növeli.
(3) A beszállításnál különösen ügyelni kell arra, hogy a szennyező 

és más káros hatású bűnjelek a küldemény egyéb tartalm ának épségét 
ne veszélyeztessék.

Ut. 81. §. (1) Ha a bíróság az Ut. 4. §-a értelmében valamely szerv 
őrizetében hagyott, előzetesen nem értékesített bűnjel elkobzását mondta 
ki, erről a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője a BGH-t 
köteles haladéktalanul értesíteni.

(2) A BGH értesítése a bűnjeljegyzék két példányának megküldé
sével történik. A bűnjeljegyzékhez kell csatolni az őrzéssel kapcsolatban 
felvett jegyzőkönyvet [Ut. 4. § (3) bek.] és a rendelkezésre álló egyéb 
iratot (pl. járlatlevelet) is.

(3) A BGH az Ut. 80. §-ának (1) bekezdése és a jelen § (2) bekez
dése alapján kézhez kapott bűnjeljegyzékek egy példányát -  a bűnjelek, 
illetőleg a jegyzőkönyv és egyéb irat átvételének elismerése, valamint 
a bűnjelek nyilvántartásba vétele után -  a bűnjelkezelést önállóan végző 
bíróság bűnjelkezelőjének visszaküldi.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően visszaküldött bűn
jeljegyzék alapján a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkeze
lője  a bűnjel, illetőleg az őrzéssel kapcsolatban felvett jegyzőkönyv és 
egyéb irat átadását a bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi.
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Az elkobzott bűnjelek értékesítésének általános szabályai

Ut. 82. §. (1) A BGH bűnjelraktárába n levő, valamint az Ut. 4. §-a 
értelmében valamely szerv őrizetében hagyott és előzetesen nem értéke
sített, elkobzott bűnjelek értékesítése iránt -  az előzetes értékesítés 
szabályai szerint (R. 3- 11. § és Ut. 36- 78. §) -  a BGH intézkedik.

(2) Ha a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője az 
általa őrzött bűnjelet az aránytalanul magas szállítási költségek miatt 
nem szállította be a BGH-hoz, a bűnjelkezelő köteles az elkobzott bűn
jel értékesítéséről a bűnjel őrzésének helyén levő kereskedelmi szervek
nek való eladás (bizományi értékesítés), illetőleg a bűnjel őrzésének 
helyén foganatosított árverés útján gondoskodni.

Az elkobzott értéktárgyak értékesítése

Ut. 83. §. (1) A bírósági letétbe helyezett [Ut. 5. § (2) bek.], majd el
kobzott arany vagy platina felhasználásával készült tárgy (ideértve a 
törtaranyat és a törtplatinát is), drágakő (ideértve az igazgyöngyöt is), 
ezüst, ezüsttárgy, óra. valamint értékpapírok értékesítéséről az illetékes 
BGH gondoskodik.

(2) A lefoglalt arany, platina, külföldi fizető- vagy pénzhelyettesítő 
eszköz és minden fajta aranyérme tekintetében a R. 16. §-ában és az Ut. 
114- 115. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.

Ut. 84. §. (1) Az arany vagy platina felhasználásával készült tárgyat 
(ideértve a törtaranyat és a törtplatinát is), a drágakövet (ideértve az 
igazgyöngyöt is), az ezüstöt az ezüsttárgyat és a nem használt fémórát 
a Budapesten működő BGH-k az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat
nak (Budapest, V., Vörösmarty tér 2.), a vidéki megyei bíróságok mellett 
működő BGH-k pedig az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vállalat legköze
lebbi boltjának adják át megvételre. A használt fémórát, a Bizományi 
Áruház Vállalatnak kell átadni megvételre, és e célból Budapesten a 
Műszaki Bizományi Boltba (V., Tanács körút 24.), vidéken a 4. sz. mel
lékletben felsorolt legközelebbi vegyes iparcikk átvevőhelyre kell beszál
lítani. E vállalatok kötelesek a nekik átadott értéktárgyakat megvenni.

(2) A BGH az (1) bekezdésben felsorolt értéktárgyak ellenértékét
-  összeghatárra tekintet nélkül -  a saját számláját vezető bankfióknál 
benyújtott azonnali beszedési megbízással szedi be.

Ut. 85. §. (1) A magyar állam által 1945. január 1. után kibocsátott 
kölcsön kötvényeket, valamint a belföldi fizetőeszközre szóló takarék- 
betétkönyveket a BGH értéklevélben, számjegyzékkel az Országos Taka
rékpénztárhoz (Budapest, V., Nádor u. 16.) köteles továbbítani.

(2) Az Országos Takarékpénztár a hozzá eljuttatott kölcsön kötvé
nyeket közvetlenül állami letétbe veszi át és azokért ellenértéket nem 
térít.

(3) Az Országos Takarékpénztár a belföldi fizetőeszközre szóló taka
rékbetétkönyvben feltüntetett követelés összegét -  a takarékbetét után 
egyébként járó esetleges kamatokkal együtt -  a takarékbetétkönyv kéz
hezvételétől számított nyolc napon belül a BGH bevételi számlájára 
utalja át,
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Ut. 86. §. (1) A külföldi pénzintézet által kiállított takarékbetét
könyveket a BGH értéklevélben a Magyar Nemzeti Bank Központjához 
(Budapest, V., Szabadság tér 8.) köteles továbbítani.

(2) A Magyar Nemzeti Bank Központja az (1) bekezdésben említett, 
hozzá eljuttatott takarékbetétkönyveket letétként kezeli, értékesítésük 
esetén pedig ellenértéküket haladéktalanul átutalja a BGH bevételi 
számlájára.

Ut. 87. §. (1) A belföldi pénzintézet által kiállított külföldi pénzér
tékre szóló takarékbetétkönyveket, valamint az Ut. 85- 86. §-aiban fel 
nem sorolt egyéb értékpapírokat a BGH értéklevélben a Pénzintézeti 
Központhoz (Budapest, V., Dorottya u. 7.) köteles továbbítani.

(2) A Pénzintézeti Központ az (1) bekezdésben említett, hozzá eljut
tatott takarékbetétkönyveket és értékpapírokat az állam javára a Pénz
ügyminisztérium letéteként veszi át és kezeli, értékesítésük esetén pedig 
ellenértéküket haladéktalanul átutalja az illetékes BGH bevételi szám
lájára.

Az engedély alapján  birtokban tartható , elkobzott lőfegyver és lőszer
értékesítése

Ut. 88. §. Az engedély alapján birtokban tartható, elkobzott lőfegy
vert és lőszert a forgalomba hozatalával foglalkozó állami vállalat vagy 
a Bizományi Áruház Vállalat útján kell -  a R. 6- 9. §-ában, illetőleg
10. §-ában és az Ut. 50- 58. §-ában, illetőleg 61- 71. §-ában foglalt ren
delkezéseknek megfelelően -  értékesíteni.

Az elkobzott bűnjelek értékesítése esetén kiállítandó átvételi elism ervény

Ut. 89. §. (1) Az Ut. 84. és 88. §-ában említett vállalatok kötelesek az 
elkobzott és általuk értékesítésre átvett bűnjelről -  három példányban
-  a 6. sz. melléklet szerinti átvételi elismervényt, illetőleg -  ha az érté
kesítés a Bizományi Áruház Vállalat útján történik -  felvételi jegyet 
kiállítani.

(2) Az átvételi elismervény, illetőleg a felvételi jegy egy példánya 
a vállalatnál marad, két példányát pedig a vállalat köteles az átvételt 
követően nyomban átadni (megküldeni) a BGH-nak.

Ut. 90. §. (1) Az Ut. 85- 87. §-ában említett pénzintézetek kötelesek 
az elkobzott és általuk értékesítésre átvett bűnjelről -  két példányban
-  az általuk rendszeresített átvételi elismervényt kiállítani.

(2) Az átvételi elismervény egy példánya a pénzintézetnél marad, 
egy példányát pedig a pénzintézet köteles az átvételt követően nyomban 
átadni (megküldeni) a BGH-nak.

Ut. 91. §. (1) Az Ut. 89- 90. §-a alapján kiállítandó átvételi elismer
vényt, illetőleg felvételi jegyet, a R. 7. §-ának, illetőleg az Ut. 64. §-ának 
megfelelően kell kiállítani.

(2) Ha a bűnjelet a pénzintézet az értékesítésig letéti kezelésre vette 
át, az átvételi elismervényen erre a körülményre utalni kell, és -  a
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lehetőséghez képest -  fel kell tüntetni azt is, hogy a letéti kezelés előre
láthatólag meddig tart.

Eljárás a bírói letéti számlán kezelt összeg elkobzása esetén

Ut. 92. §. (1) A BGH letéti számláján bírósági letétként kezelt összeg 
(Ut. 6. és 78. §) elkobzása esetén az összeget a bírói letéti számláról a 
BGH bevételi számlájára kell átutalni.

(2) Az átutalást -  ha a letét összege bűnjel előzetes értékesítésből 
ered -  a BGH az „egységes értesítés” (bírósági nyomtatvány-jegyzék 
256. sz.) alapján teljesíti és az átutalással egyidejűleg az átutalásról az 
illetékes bíróságot értesíti.

 Az elkobzott bűnjelek értékesítésének feljegyzése
Ut. 93. §. (1) A bűnjelkezelő az elkobzott bűnjelek értékesítésének 

megtörténtét a bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi. A BGH bűnjel
kezelője ezenkívül az értékesítés eredményeként a bevételi számlára 
befolyt ellenérték összegét és bevételezési adatait is feljegyzi a bűnjel- 
nyilvántartókönyvben.

(2) Ha az elkobzott bűnjel valamely szerv részére térítés nélkül ke
rül átadásra (R. 17- 18. § és Ut. 116- 119. §), a bűnjel-nyilvántartókönyv
ben (a letétekről vezetett nyilvántartásban) ezt a körülményt kell fel
jegyezni.

(3) A fővárosi bíróság hivatalának bűnjelkezelője az értékesítés 
megtörténtét az „Elkobzott bűnjelek nyilvántartókönyvé”-ben, az érté
kesítés eredményeként a bevételi számlára befolyt ellenérték összegét és 
bevételezési adatait pedig az elkobzás után értékesített bűnjelekről veze
tett „Térítési nyilvántartás”-ban jegyzi fel.

Ut. 94. §. (1) Ha az Ut. 86- 87. §-ában említett takarékbetétkönyve
ket (értékpapírokat) a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a Pénzintézeti 
Központ -  azok értékesítéséig -  letétként kezeli, a bűnjel-nyilvántartó
könyvben (a letétekről vezetett nyilvántartásban) -  a letétként történő 
átvételről szóló elismervény (Ut. 90. §) alapján -  a letétbehelyezés té
nyét fel kell jegyezni.

(2) A bűnjel-nyilvántartókönyv (a letétekről vezetett nyilvántartás) 
vezetése szempontjából az (1) bekezdésben említett ügyeket mindaddig 
folyamatban levőknek kell tekinteni, amíg a pénzintézet által letétként 
átvett bűnjelek ellenértéke a BGH bevételi számlájára be nem folyt.

IV. A LEFOGLALT DOLGOK VISSZAADÁSA  
 A JOGOSULT RÉSZÉRE

13. §.
(1) A lefoglalás m egszüntetése esetén a lefoglalt dolgot a Bp. 

123. §-a értelm ében az á rra  jogosult személy részére kell vissza
adni, illetőleg kiadni.
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(2) Olyan esetben, am ikor a lefoglalást meg kell szüntetni, 
de a dolog term észetben m ár nem  adható  vissza, a nyom ozóható
ság, illetőleg a bíróság rendelkezése a lap ján  az értékesítés során 
befizetett e llenértéket (4- 5. §.) kell a jogosultnak kiadni. [Bp. 
119. §. (3) bekezdés].

A bűnjel visszaadása (kiadása)

Ut. 95. §. (1) A bűnjelkezelőnek átadott és nem bírósági letétként 
kezelt bűnjelnek a jogosult részére való visszaadása (kiadása) iránt 
a bíróság, illetőleg az ügyészség határozattal intézkedik.

(2) A határozatot mind a jogosulttal, mind a bűnjelkezelővel közölni 
kell; a határozatnak a bűnjelkezelő részére szóló kiadmányát eredeti alá
írással kell ellátni.

(3) A bírósági letétként kezelt bűnjelnek a jogosult részére való 
visszaadására (kiadására) csak a bíróság határozata alapján kerülhet sor. 
E bűnjelekkel kapcsolatban a bírósági letétről szóló utasítások szerint 
kell eljárni.

Ut. 96. §. A bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő határozatban 
figyelmeztetni kell a jogosultat, hogy ha a bűnjelet a határozat kézbesí
tésétől számított 30 napon belül nem veszi át, a bűnjel értékesítése iránt 
történik intézkedés, és ebben az esetben csupán az értékesítés során 
befolyt ellenértéket utalja ki részére a BGH.

Ut. 97. §. (1) Ha a bíróság a büntető ügyben hozott ítéletben rendel
kezik a bűnjel visszaadása (kiadása) felől rendelkezését a bűnjelkezelő
vel a 29/1954. (I. K. 15.) számú együttes utasítás 53. §-ában előírt „egy
séges értesítésben” (bírósági nyomtatvány-jegyzék 256. sz.), vagy a jog
erős í télet egy példányának megküldésével közli.

(2) Az ítélet rendelkező részében az átvétel elmulasztásának követ
kezményeire (Ut. 96. §.) nem kell utalni.

(3) Ha a bűnjel visszaadásának (kiadásának) elrendelése a bíróság 
ítéletében történt, és a jogosult a bűnjel átvétele céljából még nem je
lentkezett, a bűnjelkezelő -  az értesítés, illetőleg a jogerős ítélet kéz
hezvételétől számított harminc nap elteltével -  felhívja a jogosultat a 
bűnjel átvételére, és egyben figyelmezteti őt az átvétel elmulasztásának 
következményeire.

Ut. 98. §. A bűnjelkezelő az Ut. 95. §-ában említett határozat, ille
tőleg az Ut. 97. § szerinti értesítés alapján a visszaadás elrendelését a 
bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi.

Ut. 99. §. (1) Ha a bűnjelet az eljáró bírósági tanács vezetője a bűn
jelkezelőtől a tárgyalásra (egyéb eljáráshoz) bekérte, és a bíróság a bűn
jelnek a jogosult részére való visszaadása iránt hozott határozatot, az 
ilyen bűnjelet a tárgyaláson (egyéb eljárásnál) jelenlevő jogosult részére 
a tanács vezetője -  elismervény ellenében -  kiadja.

(2) A bűnjelnek az (1) bekezdésben említett közvetlen kiadása esetén 
ezt a körülményt a tanács vezetője köteles a bűnjelkezelőnek megkül
dött határozatban (értesítésen) feltüntetni, köteles továbbá az (1) bekez-
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désben említett elismervényt a határozathoz (értesítéshez) csatolni.
(3) A bűnjelkezelő a határozat (értesítés) alapján a bűnjel kiadásá

nak megtörténtét a bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi.
Ut. 100. §. (1) Ha a bűnjel valamely hatóság, szerv vagy vállalat 

őrizetében maradt (Ut. 4. §) és a bíróság (ügyész) elrendelte a bűnjelnek 
a jogosult részére való visszaadását, a bíróság (ügyész) a jogosult értesí
tésével (a bűnjel átvételére való felhívásával) egyidejűleg a bűnjel őrzé
sét ellátó hatóságot (szervet, vállalatot) arra hívja fel, hogy a bűnjelet 
a bíróság (ügyész) határozata alapján jelentkező jogosultnak -  jegyző
könyv felvételével -  adja át és a jegyzőkönyv egy példányát küldje 
meg a bíróságnak (ügyésznek).

(2) A bíróság (ügyész) a jegyzőkönyvet a bűnjelkezelőhöz továbbítja, 
aki a bűnjel kiadását -  a jegyzőkönyv alapján -  a bűnjel-nyilvántartó
könyvben feljegyzi.

(3) Az (1) bekezdésben említett esetben a bíróság (ügyész) a jogosul
ta t a bűnjel átvételére az Ut. 95- 97. §-aiban foglaltak szerint hívja fel.

Ut. 101. §. (1) A bűnjelet a bíróság (ügyész) határozatában megjelölt 
jogosultnak, vagy a jogosult -  írásbeli meghatalmazással ellátott -  
meghatalmazottjának lehet kiadni.

(2) A jogosult, illetőleg a meghatalmazott a személyazonosságát 
személyi igazolványával köteles igazolni.

Ut. 102. §. (1) Ha a jogosult jogi személy, a meghatalmazást köteles 
jogszabályban előírt aláírással (aláírásokkal) és bélyegzővel ellátni.

(2) Ha a jogosult magánszemély, -  a (3) bekezdésben foglalt kivé
teltől eltekintve -  a meghatalmazáson levő aláírását a közjegyzőnek, 
a bíróságnak vagy a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó 
bizottsága titkárának (titkársága vezetőjének) kell hitelesítenie. Ha a 
jogosult a szabadságvesztés büntetését tölti (előzetes letartóztatásban 
van) a meghatalmazást a börtön (munkahely) parancsnoka is hitelesít
heti. - 

(3) Ha a bűnjel becsértéke az 500 forintot nem haladja meg, a dolog 
átvételére adott meghatalmazáson szereplő aláírást nem kell a (2) bekez
dés szerint hitelesíttetni, hanem elegendő, ha a meghatalmazáson két tanú 
az aláírásával igazolja, hogy a jogosult a meghatalmazást előttük alá
írta vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; a meghatal
mazáson a tanúk lakóhelyét (lakcímét) is fel kell tüntetni.

Ut. 103. §. (1) A jogosult, illetőleg a jogosult helyett eljáró meghatal
mazott a bűnjel átvételét a bűnjel-nyilvántartókönyv 10. rovatában alá
írásával vagy külön átvételi elismervénnyel ismeri el.

(2) A meghatalmazást a bűnjelkezelő a nála levő értesítéshez, ille
tőleg a kiutaló határozatnak nála levő kiadmányához csatolja.

Intézkedések a bűnjel visszavételének elm ulasztása esetén

Ut. 104. §. Ha a bűnjel átvételére jogosult személy ismert ugyan, de 
ismeretlen helyen tartózkodik és így a bűnjel visszaadását (kiadását) 
elrendelő határozatot nem lehet közölni, az a bíróság (ügyész), amely a 
bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő határozatot hozta, haladéktala-
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nul intézkedik a bűnjel átvételére vonatkozó felhívás hirdetményi úton 
való kibocsátása (Bp. 75. §) iránt, egyúttal a bűnjelkezelőt is értesíti a 
határozat közlésének eredménytelenségéről.

Ut. 105. §. (1) Ha a bűnjel átvételére jogosult személy kiléte nem 
állapítható meg, őt a bíróság (ügyészség) hirdetőtábláján kifüggesztendő 
hirdetmény útján kell az átvétel céljából való jelentkezésre felszólítani 
[Bp. 123. § (2) bek.].

(2) A bíróság által kibocsátott hirdetményt a bíróság székhelyén levő 
községi (városi kerületi) tanács hirdetőtábláján, az ügyész által kibocsá
tott hirdetményt pedig az említett tanács hirdetőtábláján felül annak 
a bíróságnak a hirdetőtábláján is közzé kell tenni, amely az ügy bíró
sági tárgyalása esetén elsőfokon eljárna. A hirdetményt kibocsátó bíró
ság köteles a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsá
gát, az ügyész pedig ezenfelül az illetékes bíróságot a közzététel végett 
megkeresni.

(3) A hirdetmény útján történő felszólítás jogkövetkezményei a hir
detményt kibocsátó bíróság (ügyész) hirdetőtábláján történő közzétételhez 
fűződnek.

Ut. 106. §. (1) Ha az Ut. 104- 105. §-a szerinti hirdetmény kifüggesz
tését követő hat hónap alatt a bűnjel átvételére jogosult személy nem 
jelentkezik, a bíróság (ügyész) a bűnjel értékesítését, illetőleg megsem
misítését elrendelő határozatot hoz.

(2) A bíróság (ügyész) a hirdetmény kifüggesztését követő hat hónap 
eltelte előtt is hozhat értékesítést (megsemmisítést) elrendelő határoza
tot, ha a bűnjel a hat hónapig való tárolása esetén romlásnak volna ki
téve, vagy ha a bűnjel kezelése (tartása, tárolása, őrzése) a bűnjel érté
kével arányban nem álló költséggel járna.

(3) A bíróság (ügyészség) hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetményt
-  az egyéb szerveknél történt kifüggesztésre és a kifüggesztés időtarta
mára utaló záradékkal ellátva -  az értékesítést (megsemmisítést) elren
delő határozatához kell csatolni.

Ut. 107. §. (1) Ha a jogosult személy kiléte és tartózkodási helye 
ismert, a bűnjelet azonban a részére kézbesített határozatban, illetőleg 
bűnjelkezelői felhívásban (Ut. 95- 97, §) megállapított határidő alatt nem 
vette á t, a bűnjelkezelő erről a bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő 
hatóságot -  az értékesítés, illetőleg a megsemmisítés elrendelése végett
-  köteles haladéktalanul értesíteni.

(2) A visszaadást (kiadást) elrendelő hatóság az értékesítés (megsem
misítés) iránt nyomban határozatot hozhat.

Ut. 108. §. (1) A bíróság (ügyész) által visszaadni (kiadni) rendelt 
bűnjelnek a BGH-hoz való beszállítása és az ilyen bűnjel értékesítése az 
elkobzott bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint történik; az értékesítés 
során befolyt ellenértéket bírósági letétbe kell helyezni.

(2) Az ellenértékre a jogosult, illetőleg jogutódja a polgári jog sze
rinti általános elévülési határidőn belül igényt tarthat.

(3) A visszaadni rendelt, de a jogosult által át nem vett bűnjelek 
értékesítésének feljegyzésére az Ut. 93. §-ának (1) és (2) bekezdése meg
felelően irányadó. A fővárosi bíróság gazdasági hivatalának bűnjelkeze
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lője az értékesítés megtörténtét áz „Értékesítési napló”-ban, az értéke
sítés eredményeként a bevételi számlára befolyt ellenérték összegét és 
bevételezési adatait pedig a visszavétel elmulasztása miatt értékesített 
bűnjelekről vezetett „Térítési nyilvántartás”-ban jegyzi fel.

Ut. 109. §. Ha a jogosult a bírósági letétbe helyezett ellenérték ki
adása végett a letétbe helyezést követő egy éven belül nem jelentkezett, 
a BGH erről a bíróságot -  a letétbehelyezett összegnek a Pénzügymi
nisztérium 103.600 számú „P. M. Vegyes bevételek bevételi számla Buda
pest” elnevezésű számlájára való átutalása végett -  értesíti.

Ut. 110. §. (1) A jogosult, illetőleg jogutódja a Pénzügyminisztérium 
számlájára átutalt letéti összeg kiutalására vonatkozó igényét az átutaló 
bíróságnál jelentheti be.

(2) A bíróság az igényét bejelentő személy meghallgatása után vég
zésben határoz afelől, hogy az összeget kinek a részére kell kiutalni.

(3) A jogerős végzés egy -  eredeti bírói aláírással ellátott -  példá
nyát az összegnek a jogosult részére való kiutalása végett meg kell kül
deni a Pénzügyminisztériumhoz.

Az előzetesen értékesített bűnjelekkel kapcsolatos eljárás

Ut. 111. §. (1) Ha a bűnjelnek a jogosult személy részére való vissza
adása (kiadása) iránt kellene intézkedni, a bűnjelet azonban az eljárás 
során már előzetesen értékesítették, a bíróság -  a (2) bekezdésben emlí
tett esetet kivéve -  a jogosult részére az értékesítés során befolyt és a 
BGH letéti számláján kezelt ellenértéket utalja ki.

(2) Ha a jogosult személy részére visszaadni (kiadni) rendelt bűnje
let előzőleg bizományi úton való előzetes értékesítés céljából a bizo
mányi vállalatnak átadták, de az értékesítés még nem történt meg, a 
BGH a bíróságnak (ügyésznek) a bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő 
határozata alapján a bűnjelet a bizományi vállalattól visszakéri. A bizo
mányi vállalat által ilyen esetben esetleg felszámított költséget a BGH 
viseli.

Pénzbeli juttatás

14. §.

Ha a 13. §. (2) bekezdés szerin t já ró  ellenérték  és a dolog kis
kereskedelm i ára, illetőleg helyi szabadpiaci (szabadforgalm i) á ra  
között olyan eltérés van, hogy a dolog visszaadása helyett az ellen
érték  kifizetése a jogosult részére -  személyi és vagyoni kö rü l
m ényeinek figyelem bevételével -  súlyos k á rt okozna, a jogosultat 
az állam  te rhére  a kiskereskedelm i, illetőleg a helyi szabadpiaci 
(szabadforgalm i) á r és az á lta la  kapo tt ellenérték  közötti különbö
zet összegéig terjedhető  pénzbeli ju tta tá sb an  lehet részesíteni.

Ut. 112. §. Nincs helye pénzbeli juttatásnak, ha a bűnjel értékesí
tése az Ut. 107. §-a értelmében abból az okból történt, mert a jogosult

f
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a bűnjelet a részére kézbesített határozatban, illetőleg felhívásban meg
állapított határidő alatt nem vette át.

15. §.
(1) A pénzbeli ju tta tá s  irán ti kérelm et -  a dolog kiadását, 

illetőleg az ellenérték  kifizetését elrendelő jogerős h atározatnak  a 
jogosult részére való kézbesítésétől szám ított h a t hónap a la tt -  
a büntető  ügyben elsőfokon e ljá rt bíróságnál, illetőleg -  ha a 
bűnjel k iadását (ellenértékének kifizetését) elrendelő jogerős h a tá 
rozatot a nyom ozóhatóság hozta -  annál a bíróságnál kell be
nyújtan i, am ely az ügy bírósági tárgyalása esetén elsőfokon eljárna.

(2) Az (1) bekezdésben em líte tt b íróság -  az illetékes bírósági 
gazdasági h ivataltó l beszerzett ira tok  alap ján  -  szükség esetén 
az érdekeltek  m eghallgatása, valam int az érdekelt tanácsi szervek 
m egkeresése ú tján  m egállapítja  a jogosult részére ténylegesen k i
fizetett ellenérték  összegét és a kiskereskedelm i, illetőleg a helyi 
szabadpiaci (szabadforgalm i) árat, tisztázza továbbá a jogosult 
személyi és vagyoni körülm ényeit; ezt követően pedig a m egálla
p íto tt adatokat m agában foglaló jelentéssel együtt az ügy vala
m ennyi ira tá t fe lterjeszti az igazságügym iniszterhez.

(3) A pénzbeli ju tta tá s  kérdésében az igazságügym iniszter ha
tároz.

Ut. 113. §. (1) Az igazságügyminiszter a R. 15. § (3) bekezdés szerinti 
döntéséről a jogosultat, a felterjesztő bíróságot, valamint a BGH-t 
értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján a BGH intézkedik a 
megállapított pénzbeli juttatás összegének a jogosult részére való kiuta
lása iránt.

(3) A pénzbeli juttatás összegét -  valamint a bizományi vállalat 
által felszámított esetleges költséget (Ut. 111. §) -  annak a rovatnak 
(tételnek) a terhére kell elszámolni, amely rovatról (tételről) a Bp. 234. 
§-a alapján a kártalanítás címén megállapított pénzbeli juttatást fedezni 
kell.

V. EGYES LEFOGLALT DOLGOKRA VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK

16. §.
A lefoglalt aranyat, p la tin á t külföldi fizető vagy pénzhelyétte

sítő eszközt és m inden fa jta  a ranyérm ét a lefoglalástól szám ított 
nyolc napon belül a M agyar Nem zeti Bankhoz kell beszállítani.
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Ut. 114. §. (1) A lefoglalt aranyat, platinát, külföldi fizető- vagy 
pénzhelyettesítő eszközt és minden fajta aranyérmét a Budapesten mű
ködő BGH (nyomozóhatóság) közvetlenül, a vidéken működő BGH 
(nyomozóhatóság) pedig a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja útján a 
Magyar Nemzeti Bank Központjához (Budapest, V., Szabadság tér 8.) 
köteles eljuttatni.

(2) Az átadás alkalmával a Magyar Nemzeti Bankkal közölni kell 
a terhelt nevét, valamint a büntető ügy számát.

(3) Az (1) bekezdésben említett átvevő szervek kötelesek az átvett 
értékekről elismervényt kiállítani. Az elismervényben az átvett értékek
ről olyan részletes leírást kell adni, hogy az értékek azonossága kétség
telenül megállapítható legyen.

(4) Ha az átadás iránt a nyomozóhatóság intézkedett, az elismervény 
egy példányát -  a bűnjeljegyzékkel együtt -  a nyomozás befejeztével 
köteles megküldeni a BGH-nak. Ha pedig az átadás iránt a bűnjelkeze
lést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője intézkedett, ez az átvételi 
elismervényt -  a bűnjel elkobzása után -  az elkobzást kimondó jog
erős határozat egy példányának csatolásával küldi meg a BGH-nak.

Ut. 115. §. (1) A bíróság a lefoglalt és a Magyar Nemzeti Bank Köz
pontja részére átadott arany, platina, külföldi fizető- vagy pénzhelyette
sítő eszköz és minden fajta aranyérme elkobzására vonatkozó jogerős 
határozatát a Magyar Nemzeti Bank Központja részére azzal a felhívás
sal küldi meg, hogy az elkobzott dolgok forint-ellenértékét -  az elkob
zásra vonatkozó határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül
-  utalja át a BGH bevételi számlájára.

(2) A Magyar Nemzeti Bank Központja köteles az (1) bekezdésben 
említett felhívásnak eleget tenni, ha azonban a Központ a R. 16. §-ában 
felsorolt, hozzá eljuttatott értékeket az értékesítés lehetőségéig letétként 
vette át, az ellenérték átutalása iránt csak az értékesítés után intézkedik.

(3) Ha a bíróság (ügyész) határozata szerint az (1) bekezdésben fel
sorolt valamely bűnjelet a jogosult személy részére vissza kell adni (ki 
kell adni), a Magyar Nemzeti Bank Központja a bíróság (ügyész) hatá
rozatának megfelelően intézkedik.

17. §.

 (1) A fegyveres és rendészeti testü letek  tu la jdonába tartozó 
lefoglalt, dolgot -  a (2) bekezdésben em líte tt kivétellel -  lefoglalás 
u tán  nyom ban vissza kell adni az illető testü le t azon szervének, 
am elynek rendelkezése alól a dolgot elvonták. Ha ez a szerv nem  
állap ítha tó  meg, a lefoglalt dolgot az illető testü le t legközelebbi 
szervének, a  lőfegyvert (a lőfegyver a lkatrészét és tartozékát), vala
m int a lőszert pedig a rendőrségnek kell átadni. Ugyancsak a ren d 
őrségnek kell á tadn i az olyan lefoglalt dolgot is, am elyről nem  álla
p ítható  meg, hogy m elyik fegyveres és rendészeti testü le t tu la jdo
nába tartozik.
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(2) A fegyveres és rendészeti testü le t tu la jdonába tartozó olyan 
lefoglalt dolgot, am elyre a büntető  e ljárás során még szükség lehet, 
a bün tető  e ljárás jogerős befejezése u tán  kell az (1) bekezdésben 
m eghatározott szervnek átadn i; ha azonban a dolog előzetes értéke
sítésére van szükség [2. § a)- c) pont], a dolgot a lefoglalás u tán  
nyom ban az (1) bekezdésben m eghatározott szervnek kell átadni.

(3) A lefoglalt robbanóanyagot (robbanószert, robbantóeszközt 
stb.) m inden esetben a foglalás u tán  haladék ta lanu l a rendőrségnek 
kell átadni.

(4) A jogszabály értelm ében engedély a lap ján  b irtokban  nem  
ta rth a tó , bűn je lkén t elkobzott lőfegyvert (lőfegyver a lkatrészét és 
ta rtozékát), valam in t lőszert az elkobzást kim ondó határozat jog
erőre em elkedése u tán  a rendőrségnek kell átadni.

Ut. 116. §. (1) A honvédség tulajdonába tartozó bűnjelet a legköze
lebbi honvéd helyőrségi parancsnokságnak, a többi fegyveres és rendé
szeti testület tulajdonába tartozó bűnjelet az illetékes fegyveres és ren
dészeti testület legközelebbi szervének, a R. 17. §-a értelmében a rend
őrség részére átadásra kerülő bűnjelet pedig a rendőrség legközelebbi 
szervének kell átadni.

(2) A fegyveres és rendészeti testületek a R. 17 §-a alapján nekik 
átadott bűnjelért semmiféle térítést nem fizetnek.

Ut. 117. §. (1) A R. 17. §-ában említett bűnjeleket a fegyveres és ren
dészeti testület részére átvételi elismervény ellenében kell átadni.

(2) Az átadó szerv az átvételi elismervényben köteles részletesen 
felsorolni, az átadott bűnjelre vonatkozó adatokat (pl. lőfegyver, illetőleg 
alkatrésze vagy tartozéka esetén a fajtát, gyártmányt, rendszert, számot 
stb.), a R. 17. § (4) bekezdésében említett elkobzott bűnjel átadása ese
tén pedig az elkobzást kimondó határozat ügyszámát is.

18. §.

A zokat az elkobzott dolgokat, am elyeknek m űvészeti, tö rténeti, 
ok tatási vagy tudom ányos értéke  van -  a bíróság intézkedése sze
rin t -  a megfelelő gyűjtem ényben  való elhelyezés végett té rítés- 
m entesen az illetékes m iniszter rendelkezésére kell bocsátani.

Ut. 118. §. (1) Ha a bíróság a határozatában elrendelte, hogy a R. 18. 
§-ában felsorolt, elkobzott bűnjelet az illetékes miniszter rendelkezésére 
kell bocsátani, a bűnjelkezelő a bíróság határozatában megjelölt minisz
tériumot értesíti az elkobzott bűnjel őrzési helyéről, valamint arról, hogy 
a bűnjel mikor vehető át. A jelen bekezdés szerinti értesítésben fel kell 
tüntetni a bírósági határozatnak a bűnjelre vonatkozó részét, valamint 
a bűnjel részletes leírását.

(2) A minisztérium, illetőleg az általa megbízott szerv kiküldöttje az 
átvételre való jogosultságát az illetékes minisztérium megfelelő igazolá-

-  83 -

ÁBTL - 4.2 - 50 - 600/1962 /82



sával köteles igazolni. A kiküldött személyazonosságát személyi igazol
ványa alapján kell megállapítani. A bűnjel átvételéről elismervényt kell 
kiállítani.

(3) A R. 18. §-ában felsorolt, elkobzott bűnjelnek az illetékes szerv
hez való szállításával esetleg felmerülő költségek az átvevő szervet ter
helik.

(4) Ha a R. 18. §-ában felsorolt, elkobzott bűnjelre az illetékes mi
niszter nem tart igényt, a bűnjelet az általános szabályok szerint kell 
értékesíteni.

Egyes bűnjeleknek az Országos Bűnügyi Múzeum részére átadása

Ut. 119. §. (1) Az olyan elkobzott bűnjelet, amely a bűnüldözési (kri
minalisztikai) oktatásban felhasználható, az Országos Bűnügyi Múzeum
ban kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdésben említett bűnjelet a bűnjelkezelő -  a bíróság 
határozata álapján -  a BM. Országos Rendőrfőkapitányság Technikai 
Osztály Kriminalisztikai Dokumentációs Alosztályának, Bp. VIII. Mosonyi
u. 9. köteles megküldeni.

(3) Ha a megküldendő bűnjel terjedelménél, súlyánál vagy egyéb 
körülménynél (pl. törékenységénél) fogva nem alkalmas a postai szállí
tásra, a bűnjelkezelő e körülményről értesíti a megyei (fővárosi) rendőr- 
kapitányságot; ilyenkor a bűnjelnek az Országos Bűnügyi Múzeumba 
szállításáról a megyei (fővárosi) rendőrkapitányság köteles gondoskodni.

Egyes bűnjelek átadása a Belügym inisztérium  M úzeuma részére

Ut. 119/A. §. (1) Ha az eljárás politikai jellegű bűncselekmény miatt 
folyt, a Belügyminisztér ium Múzeumában kell elhelyezni azt az elkob
zott bűnjelet, amelyet a bűntett elkövetéséhezt eszközül használtak vagy 
szántak, illetőleg amely a bűntett elkövetése útján jött létre, vagy 
amelyben a bűntett megvalósult (pl. röpcédula, stb.); továbbá az elkob
zott bűnjelek közül azokat is, amelyek alkalmasak az elítélt társada
lomra veszélyességének, múltjának, osztályhelyzetének megvilágítására.

(2) Az (1) bekezdésben említett bűnjelet a bűnjelkezelő -  a bíróság 
határozata alapján -  a BM. Kabinet csoportjának (Budapest, V., József 
Attila u. 2- 4.) köteles megküldeni.

(3) Az Ut. 119. §-ának (3) bekezdése a jelen §-ban említett bűnjelek
kel kapcsolatban megfelelően irányadó.

A bűnjelkén t lefoglalt m unkakönyvekkel kapcsolatos eljárás

Ut. 120. §. (1) A nyomozóhatóság a bűnjelként lefoglalt munkaköny
vet -  bűnjeljegyzékkel együtt -  az ügy irataihoz csatolja.

(2) A bűnjelként lefoglalt munkakönyv kezelése az ügy iratainál tör
ténik; a munkakönyvet tehát a bűnjelkezelő részére nem kell megkül
deni.

t
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(3) Az, akinek a munkakönyvét bűnjelként lefoglalták, az illetékes 
nyomozóhatóság (bíróság) igazolása alapján már az ügy jogerős befeje
zése előtt kérheti a munkakönyv kiállítására jogosult szervtől, hogy szá
mára munkakönyv-másodlatot állítson ki. Ha a munkakönyv bűnjelként 
való lefoglalása hamisítás gyanúja miatt történt, a nyomozóhatóság (bíró
ság) a jelen bekezdés szerinti igazolásban ezt a körülményt (a hamisnak 
látszó adatokra utalással) feltünteti.

Ut. 121. §. (1) Ha a bíróság megállapítása szerint valamely munka
könyvét meghamisítottak, a bíróság a meghamisított munkakönyv tulaj
donosát arra utasítja, hogy az illetékes szervnél kérjen munkakönyv-  
másodlatot.

(2) A meghamisított, bűnjelként lefoglalt munkakönyvét a bíróság 
a büntető ügy jogerős befejezése után -  a jogerős határozat egy példá
nyának csatolásával -  a Munkaügyi Minisztérium munkakönyv-csoport
jának (Budapest, V., Alkotmány u. 10.) küldi meg.

(3) A Munkaügyi Minisztérium munkakönyv-csoportja -  a szüksé
ges adatok nyilvántartásba vétele után -  a meghamisított munkaköny
vet megsemmisíti.

(4) Ha a bűnjelként lefoglalt munkakönyv tulajdonosa az Ut. 120. 
§-ának (3) bekezdése alapján már a büntető ügy jogerős befejezése előtt 
a munkakönvv-másodlat kiállításához szükséges igazolást kapott a nyo
mozóhatóságtól (bíróságtól), a bíróság a büntető ügy jogerős befejezése 
után -  a jogerős határozat egy példányának csatolásával -  a bűnjel
ként lefoglalt munkakönyvet akkor is köteles megküldeni a Munkaügyi 
Minisztérium munkakönyv-csoportjának, ha a lefoglalt munkakönyv 
nem bizonyult meghamisítottnak. A munkakönyv-csoport a továbbiak 
felől az ügy körülményeinek és a bíróság határozatában foglaltaknak 
figyelembevételével intézkedik.

Egyes bűnjelek megsemmisítése

Ut. 122. §. (1) Meg kell semmisíteni

a) azt a bűnjelet, amelynek megsemmisítését a bíróság vagy az 
ügyészség a határozatában kifejezetten elrendelte;

b) azt az elkobzott bűnjelet, amelynek megsemmisítését ugyan nem 
rendelték el, de eredeti állapotban való értékesítése a közbiztonságot, 
közrendet, közegészséget vagy közerkölcsöt sértené, illetőleg veszélyez
tetné (pl. álkulcs, véres ruhadarab, pornográf kép, stb.);

c) azt a bűnjelet, amelynek értékesítése nem vezetett sikerre (pl. Ut. 
40. § (2) bek.), illetőleg amellyel kapcsolatban -  a bűnjel értéktelensé
gére tekintettel -  az értékesítés megkísérlése sem mutatkozott indo
koltnak.

(2) Lőfegyvert (lőfegyver alkatrészét és tartozékát), lőszert és rob
banóanyagot megsemmisíteni nem szabad, ezek tekintetében minden 
esetben a R. 17. §-ának és az Ut. 116- 117. §-ának, illetőleg az Ut. 88. 
§-ának rendelkezései szerint kell eljárni.
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Ut. 123. §. (1) A megsemmisítés -  az erre a célra kijelölt bizottság 
jelenlétében -  elégetés, összetörés útján vagy más alkalmas módon tör
ténik.

(2) A bizottság -  amely a bűnjelkezelőből, továbbá az illetékes bíró
ság elnökének és az illetékes ügyésznek egy-egv kiküldöttéből áll -  a 
bűnjelek megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít.

(3) A jegyzőkönyv alapján a megsemmisítés megtörténtét a bűnjel- 
nyilvántartókönyvben fel kell jegyezni.

Ut. 124. §. (1) Ha a Gyógyszertári Központ [Ut. 48. § (2) bek.] a hozzá 
megküldött bűnjelet felhasználásra alkalmatlannak találja, a bűnjelet 
megsemmisítheti.

(2) A Gyógyszertári Központ a bűnjel megsemmisítéséről köteles 
jegyzőkönyvet készíteni és a jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul 
megküldeni annak a szervnek, amelytől a bűnjelet értékesítés céljából 
átvette (az átadó szervnek).

(3) Az átadó szerv a bűnjel megsemmisítéséről készített jegyzőköny
vet a bűnjelet nyilvántartó bűnjelkezelőhöz (Ut. 8. §) továbbítja.

Vegyes rendelkezések

Ut. 125. §. Ha a bűnjel értékesítése iránt a katonai nyomozó szerv, 
illetőleg a katonai bíróság intézkedett, a befolyt ellenértéket -  a BGH 
letéti (bevételi) számlája helyett -  az illetékes katonai bíróság által 
megjelölt számlára kell befizetni.

Ut. 126. §. Ha a bűnjel államtitkot tartalmaz, vagy ha a bűnjelet 
titkosnak minősített ügyben foglalták le, a bűnjel kezelésénél -  a jelen 
utasítás rendelkezései mellett -  az államtitok megőrzését biztosító kü
lön rendelkezések is megfelelően irányadók.

Ut. 127. §. (1) Ha a jogszabály értelmében a bűncselekmény feljelen
tőjét (a tettenérőt, nyomravezetőt) a bűnjel értékének bizonyos hányada 
szerint megállapított jutalomba kell részesíteni, a büntető ügyben első
fokon eljárt bíróság, illetőleg az a bíróság, amely az ügyben elsőfokú 
bíróságként eljárt volna, megvizsgálja, hogy a jutalom előfeltételei fenn
forognak-e.

(2) Az (1) bekezdésben említett bíróság -  az illetékes BGH-tól be
szerzett iratok alapján -  szükség esetén az érdekeltek meghallgatása, 
valamint az érdekelt szervek megkeresése útján megállapítja a jutalom 
alapjául szolgáló bűnjel értékét (a bűnjel ellenértékeként befolyt össze
get), tisztázza továbbá a jogosult személyi és vagyoni körülményeit, ezt 
követően pedig a megállapított adatokat magában foglaló jelentéssel 
együtt az ügy valamennyi iratát felterjeszti az igazságügyminiszterhez.

(3) A jutalom kérdésében az igazságügyminiszter határoz, s dönté
séről a jogosultat, a felterjesztő bíróságot, valamint a BGH-t értesíti.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés alapján a BGH intézkedik a meg
állapított jutalom összegének a jogosult részére való kiutalása iránt.
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VI. A PÉNZÜGYI ÉS VÁMBŰNTETTEK ESETÉBEN 
IRÁNYADÓ SZABÁLYOK

19. §.

(1) A jelen  rendelet 2- 18. §-aiban foglalt rendelkezéseket a 
pénzügyi és vám bűnte ttek  esetében a következő eltérésekkel kell 
a lka lm azn i:

a) a jövedéki tá rgyak  értékesítése a pénzügyi szervek, a vám 
áruk  értékesítése pedig a vám szervek feladata; az ilyen dolgokat 
lefoglalás u tán  a pénzügyi, illetőleg a vám szervek rendelkezésére 
kell bocsátani (őrizetében kell hagyni), feltéve, hogy a dologra a 
büntető  e ljárás során nincs szükség;

b) ha a bíróság elkobzást m ondott ki, az értékesítésből befolyt 
ellenértéket pénzügyi b ű n te tt esetében a Pénzügym inisztérium , 
vám bűn te tt esetében pedig a K ülkereskedelm i M inisztérium  bevé
telekén t kell elszámolni;

c) ha a dolgot vagy annak  e llenértékét a jogosultnak vissza kell 
adni, a pénzügyi, illetőleg a vám szervek a bíróság jogerős h a tá ro 
zata a lap ján  a dolgot vagy annak  e llenértékét -  vám árú  esetében 
a vám hatóság igényétől függően -  közvetlenül a jogosultnak ad
ják  ki; 

d) jövedéki tá rgyak  esetében a pénzügym iniszter, vám áruk  
esetében pedig a külkereskedelm i m iniszter a Pénzügym inisztérium ,

c) ha a dolgot vagy annak  e llenértékét a jogosultnak vissza kell 
illetőleg a K ülkereskedelm i M inisztérium  költségvetése te rhére  ré 
szesítheti a jogosultat a 14. §. szerinti pénzbeli ju tta tá sb an ; a kérel
m et ilyen esetben a b íróságnál kell benyújtan i, a bíróság pedig a 15. 
§ (2) bekezdése szerinti e ljárás lefo ly tatása u tán  az ira to k a t a pénz
ügym iniszterhez, illetőleg a külkereskedelm i m iniszterhez terjeszti 
fel.

(2) T ekin tet nélkül arra , hogy az eljárás m ilyen bűncselekm ény 
m ia tt indult, m ind a nyom ozóhatóságnak, m ind pedig a b íróságnak 
vizsgálnia kell, hogy a lefoglalt dolog nem  vám áru-e; a vám áruk  
tek in tetében  a vám bűn te tt tá rg y ak én t lefoglalt dolgokra vonatko
zólag az (1) bekezdésben m egállapíto tt szabályok szerin t kell el
járn i.

Jövedéki tárgy és vám áru

Ut. 128. §. A jövedéki tárgy fogalma alá tartoznak a jövedéki ren
delkezések értelmében elkobzandó belföldi származású dohány- és szesz-
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féleségek (pl. leveles és vágott dohány, szivar, cigaretta, nyers- és finom 
szesz, pálinka, rum, likőr stb). valamint az előállításukra szolgáló készü
lékek és egyéb eszközök (pl. dohányvágógép, szeszfőző készülék stb.).

Ut. 129. §. A vámáru fogalma alá tartoznak a vámkülföldről sza
bálytalanul behozott, meg nem vámolt (vámtartozással terhelt) áruk (pl. 
külföldi eredetű dohányféleségek, tűzkő, szivarkapapír, mesterséges éde
sítőszer stb.).

E ljárási rendelkezések

Ut. 130. §. (1) Ha a lefoglalt, de előzetes értékesítésre nem kerülő 
jövedéki tárgyra (vámárura) a büntető eljárás során még szükség lehet, 
azt csak az elkobzásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedése után 
kell az illetékes pénzügyi szerv (vámszerv) részére átadni.

(2) A bíróság a lefoglalt jövedéki tárgy (vámáru) felől rendelkező 
határozatát köteles minden esetben megküldeni az illetékes pénzügyi 
szervnek (vámszervnek).

Ut. 131. §. (1) Ha a bíróság olyan jövedéki tárgyat (vámárut) koboz 
el, amely nem a pénzügyi szervek (vámszervek) őrizetében van, a bíró
ság az elkobzásról a bűnjelkezelést végző igazságügyi szerv bűnjelkeze
lőjét az Ut. 79. §-ában foglaltaknak megfelelően értesíti; egyben közli a 
bűnjelkezelővel, hogy a jövedéki tárgyat (vámárut) melyik pénzügyi 
szerv (vámszerv) részére kell kiadni.

(2) A bűnjelkezelő a bíróságtól kapott értesítés alapján a jövedéki 
tárgyat (vámárut) -  elismervény ellenében -  átadja az illetékes pénz
ügyi szervnek (vámszervnek) és ezt a körülményt a bűnjel-nyilvántartó
könyvben feljegyzi.

Ut. 132. §. Ha a lefoglalt, a pénzügyi szervek részére át nem adott 
és előzetesen nem értékesített jövedéki tárgy (vámáru) elkobzására nem 
kerül sor, hanem azt a jogosult részére vissza kell adni, a visszaadás 
iránt a bíróság, illetőleg az ügyészség határozata alapján a bűnjelkezelő 
intézkedik.

VII. h a t á l y b a l é p é s

20 . §.

(1) Ez a rendelet az 1958. évi jan u á r hó 1. nap ján  lép hatályba; 
ezzel egyidejűleg a bün tető  e ljárás során lefoglalt dolgok előzetes 
értékesítéséről szóló 30/1953. (I. K. 2.) I. M. számú utasítás, vala
m in t az ezt módosító 224/1953. (I. K. 7.) I. M. számú u tasítás h a tá 
lyá t v e sz ti.

(2) E rendelete t -  a 14- 15. §-ok kivételével -  a m ár folya
m atban  levő ügyekben is alkalm azni kell; a 14- 15. §-ok rendelke
zéseit csak olyan esetekben lehet alkalm azni, am ikor a dolog lefog
lalása e rendelet hatálybalépése u tán  tö rtén t.
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A végrehajtási u tasítás (Ut.) hatálybalépése

Ut. 133. §. Ez az utasítás az 1958. évi január hó 1. napján lép ha
tályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti

a belügyminiszternek, a honvédelmi miniszternek, az igazságügy- 
miniszternek és a legfőbb ügyésznek a büntetésvégrehajtás során a bíró
ságokra háruló feladatokról szóló 29/1954. (I. K. 15.) számú együttes uta
sítás 65- 69. §-a,

a büntető eljárás során elkobzott lőfegyvereknek az államrendőr
séghez áttételéről szóló 66.642/1948. (I. K. 6.) I. M. számú közlemény,

a lefoglalt és még használható gyógyszerek azonnali értékesítéséről 
szóló 12/1953. (I. K. 10.) I. M. V /l. számú közlemény,

a jogerősen elkobzott értékek elszámolásáról szóló 25/1954. (I. K. 14.) 
I. M. IV/1. számú közlemény,

a büntető eljárás során letétbe helyezett vagy elkobzott bűnjeltár
gyak nyilvántartásának újabb szabályozásáról szóló 2022/V- 25/1951.
I. M. Titk. számú intézkedés,

a múzeális értékű bűnjelek elkobzásáról szóló 9911/78/1/1952. I. M. 
I I I /1. számú intézkedés,

a bűnjelként lefoglalt, meghamisított munkakönyvek tekintetében 
követendő eljárásról szóló 9913/57/1/1952. I. M. III/1. számú intézkedés.

a bűnvádi eljárás során lefoglalt külföldi fizetési eszközöknek, arany
nak és drágaságoknak a Magyar Nemzeti Bank részére való átadásáról 
szóló 31.911/3- 1/1952. I. M. V/2. számú intézkedés,

az elkobzott bűnjelek ellenértékének jogerős bírói határozat alapján 
való beszedéséről szóló 3162/43- 4/1954. I. M. IV/2. számú intézkedés, 

az elfekvő, elkobzott bűnjelek feltárásáról, értékesítéséről és a be
vételi hátralékok behajtásának szorgalmazásáról szóló 3162/46- 1/1954.
I. M. IV/2. számú intézkedés és

az elkobzott motorkerékpároknak az ügyészségek részére való át
adásáról szóló 3162/13- 1/1955. I. M. IV/1. számú intézkedés, valamint a 
3162/13- 2/1955. I. M. IV/1. számú intézkedés.

Á tm eneti rendelkezések

Ut. 134. §. (1) A jelen utasítást -  az Ut. 113. §-ában foglalt rendel
kezések kivételével -  a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell; 
az Ut. 113. §-ában foglalt rendelkezést csak olyan esetben lehet alkal
mazni, amikor a bűnjel lefoglalása a jelen utasítás hatálybalépése után 
történt.

(2) A jelen utasítás hatálybalépésének időpontja előtt a korábbi sza
bályoknak megfelelően foganatosított eljárási cselekmények hatályukat 
megtartják.

(3) Ha a jelen utasítás a korábban hatályban volt rendelkezésektől 
eltérő előírásokat tartalmaz, a hatálybalépés időpontja előtt a korábbi
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szabályoknak megfelelően elvégzett cselekményeket a folyamatban levő 
ügyekben visszamenőlegesen megváltoztatni vagy pótolni nem kell.

(4) A jelen utasítás hatálybalépése előtt a Magyar Nemzeti Banknál 
letétbehelyezett bűnjelek értékesítéséről a bank gondoskodik és az érté
kesítés során befolyó ellenértéket az illetékes BGH-hoz utalja át.

Biszku Béla s. k.,  dr. Nezvál Ferenc s. k.,
belügyminiszter igazságügyminiszter

dr. Szalay József s. k.,
a legfőbb ügyész 

első helyettese

A 114/1961. (I. K. 13- 14.) I. M. sz. u tasítás hatálybalépése

14. §. Ez az utasítás az 1961. évi augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Földes László s. k., dr. Szalay József s. k.,
a belügyminiszter az igazságügyminiszter

első helyettese első helyettese

dr. K atona Zoltán s. k.,
a legfőbb ügyész 

első helyettese
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(a hatóság megnevezése)

A bűnjel-nyilvántartókönyv_____
A letétekről vezetett nyilvántartás tételszáma.

Bűnjeljegyzék

/1 9 6 ../  szám.

................................................. .......  m iatt

terhelt ellen indított büntető ügyben.

So
rs

zá
m

A
lefoglalás

napja

A lefoglalt bűnjel A lefoglalt bűnjelet 
kinek és m ikor 

adták  át, ill. 
a készpénzt mely 

szám lára és m ikor 
fizették be

Az 
átadást 

elrendelő 
határozat 
kelte és 
száma

Az
átvétel

elis
m erése

M egjegyzések
darab
száma részletes megjelölése őrzője

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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2. sz. melléklet a 135/1957. (I. K. 24.) I. M. számú együttes utasításhoz.

T
ét

el
sz

ám

Az átadó nyomozóhatóság 
(bíróság) megnevezése 

és az átvétel napja; 
az ügyészség ügyszáma

Az ügyben eljáró bíróság 
ügyszáma és az ügy tárgya;

a terhelt (elítélt) neve és 
lakcím e; a bűnj. kezelésére 
hiv. igazságügyi szervhez 
be nem szállít. és előzetesen 
nem értékesített, lefoglalt 
bűnjel őrzője vagy átvevője

A bűnje
l

so
rs

zá
m

a

m
en

ny
is

ég
e

részletes leírása

1 2 3 4 5 6
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A b ű n j e l A bűnjel értékesítése esetén a BGH 
szám lájára befolyt ellenérték

Meg
jegyzések

előzetes
értékesí

tését
vissza
adását

elkob
zását

értékesítésének, visszaadá
sának, megsem m isítésének, 
a bűnjelkezelést önállóan 

végző bíróságtól a BGH-hoz 
beszállításának időpontja és 

az átvevő megnevezése 
 (aláírása); a bűnjelnek 
egyéb szerv részére való 
átadása esetén az átadást 

elrendelő határozat száma, 
az átvevő megnevezése 
és az átadás időpontja be

fi
ze

té
sé

ne
k

id
őp

on
tja

be
vé

te
le

zé
si

té
te

ls
zá

m
a

összege

elrendelő ha tározat kelte, 
száma és az elrendelő 
hatóság megnevezése

Ft f

7 8 9 10 11 12 13 14

•
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A budapesti kerületi KÖZÉRT vállalatok átvevőhelyei

I. és XII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,
XII., Hajnóczy József u. 2.

II.  ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, II., Tölgyfa u. 20- 22.
III. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, III., Timár u. 20.
IV. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, IV., István tér 11. 

(Újpesti piac.)
V. és VI. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,

V., Kecskeméti u. 6.
VI. ker. lásd: V. és VI. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat.

VII. k er. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,
VII., Majakovszkij u. 21.

VIII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, VIII., Mátyás tér 14.
IX. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, IX., Soroksári út 18.
X. és XVII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,

X., Vaspálya u. 6.
XI. és XXII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,
 XI., Vasút u. 2- 4- 6.
XII. ker. lásd: I. és XII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat.

XIII. ke r. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,
XIII., Fürst Sándor u. 2- 4.

XIV. ker. KÖZÉRT Élelrmszerértékesítő Vállalat, XIV., Bosnyák u. 1.
XV. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,

XV., (Rákospalota) Felszabadulás u. 64.
XVI. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,

XVI., (Rákosszentmihály) Rákosi út 108.
XVII. ker. (X. és XVII. ker.) KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat,

XVII., (Rákoskeresztúr) Pesti u. 129.
XVIII. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, XVIII., Vág-u. 5.

XIX. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Váll., XIX., Attila u. 108-110.
XX. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, XX., Jókai u. 45.

XXI. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Vállalat, XXI., Ady E. út 6.
XXII. ker. lásd: XI. és X X II. ker. KÖZÉRT Élelmiszerértékesítő Váll.

t

3. számú melléklet a 135/1957. (I. K. 24.) IM. számú együttes utasításhoz
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A Bizományi Á ruház V állalat (BÁV) átvevőhelyei 

Budapesti szakosított átvevőhelyek:

Ruházat:
55/a. felvevőhely: Budapest, VIII., Népszínház u. 11.

Nyitvatartási idő: 8- 19 óráig, szombaton: 8- 18,30 óráig.
53/a. felvevőhely: Budapest, VII., Rottenbiller u. 20.

Nyitvatartási idő: 8- 19 óráig (szombaton is).

Tranzit raktár: Budapest, IX., Kinizsi u. 12.
Nyitvatartási idő: 8- 16,30 óráig, szombaton: 8- 13 óráig.

Szőrme és ruházat:

105. sz. felvevőhely: Budapest, V., Szt. István körút 5.
Nyitvatartási idő: 8- 19 óráig (szombaton is).

 Kép és porcelán:

63. sz. bolt: Budapest, V., Szt. István körút 3.
Nyitvatartási idő: 10- 18 óráig, szombaton: 10- 14 óráig.

Szőnyeg:

54. sz. bolt: Budapest, V., Felszabadulás tér 5.
Nyitvatartási idő: 10- 18 óráig, szombaton: 10- 14 óráig.

Bútor, képek, porcelán, szőnyeg:

Raktár: Budapest, VIII., Múzeum u. 4.
Nyitvatartási idő: 8,30- 17 óráig, szombaton: 8,30- 13 óráig.

Műszaki cikkek (optika, fotó):

69. sz. bolt: Budapesti V., Tanács körút 24.
Nyitvatartási idő: 10- 18 óráig, szombaton 10- 14 óráig.

Sportáruk:

Sportbol t: Budapest, VI., Népköztársaság útja 34.
Nyitvatartási idő: 10- 17 óráig, szombaton: 9- 12 óráig.

4. számú melléklet a 135/1957. (I. K. 24.) IM. számú együttes utasításhoz
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Bazáráruk:

72. sz. bolt: Budapest, XIV., Thököly út 17.
Nyitvatartási idő: 10,30- 17 óráig, szombaton: 9- 12 óráig.

V i d é k i  v e g y e s  i p a r c i k k  á t v e v ő h e l y e k :

81. Pécs, Bem u. 2.
Nyitvatartási idő: 8,30- 13 és 14- 17 óráig, szombaton: 9- 13,30 óráig.

82. Debrecen, Vöröshadsereg u. 9.
Nyitvatartási idő: 8- 12,30 és 14- 17 óráig, szombaton: 8- 12,30 óráig.

83. Szeged, Bajcsy-Zsilinszky út 15.
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 14- 16,30 óráig, szombaton 8- 12,30 óráig.

84. Miskolc, Tanács tér 22.
Nyitvatartási idő: 8- 13,30 és 15- 17 óráig, szombaton: 8- 12,30 óráig.

85. Győr, Lenin u. 2.
Nyitvatartási idő: 8- 12,30 és 14- 17 óráig, szombaton: 8- 13 óráig.

86. Szolnok, Kossuth Lajos u. 21.
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 14- 16,30 óráig, szombaton: 8- 13 óráig.

87. Szombathely, Széchenyi u. 3.
Nyitvatartási idő: 8- 12,30 és 14- 17 óráig, szombaton: 8- 12 óráig.

89. Dunaújváros, Munkácsy Mihály u. 1.
Nyitvatartási idő: 9- 12 és 13,30- 18 óráig, szombaton: 8,30- 13,30 
óráig.

90. Sopron, Színház u. 6. 
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 14- 16,30 óráig, szombaton: 8- 12,30 óráig.

91. Kecskemét, Nagykőrösi u. 22.
Nyitvatartási idő: 7,30- 13 és 14,30- 16,30 óráig, szombaton: 7,30-
12 óráig.

92. Salgótarján, Rákóczi út 3.
Nyitvatartási idő: 8- 12,30 és 13,30- 16,30 óráig, szombaton: 8,30-
13 óráig.

93. Székesfehérvár, Koch L. u. 2.
Nyitvatartási idő: hétfőn és csütörtökön: 8- 13 és 14- 16 óráig, 
szerdán: 8- 16 óráig, kedden és pénteken: 8- 13 és 15- 18 óráig, 
szombaton: 8- 12 óráig.

94. Hódmezővásárhely, Szántó K. u .  2.
Nyitvatartási idő: hétfőn, szerdán és csütörtökön: 8- 12 és 15- 18 
óráig, kedden és pénteken: 8- 12,30 és 15- 18 óráig, szombaton 8-
14 óráig.
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95. Kaposvár, Noszlopi G. u. 7.
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 14- 17 óráig, szombaton: 8- 13 óráig.

96. Baja, Szabadság út 9.
Nyitvatartási idő: 7,30- 13 és 15- 17,30 óráig, szombaton: 7,30- 12 
óráig.

97. Eger, Zalár u. 2.
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 15,30- 18 óráig, szombaton: 8- 12,30 óráig.

98. Békéscsaba, Sztálin út 6.
Nyitvatartási idő: 8- 13 és 15- 17,30 óráig, szombaton: 8- 12,30 
óráig.

99. Nyíregyháza, Széchenyi u. 1.
Nyitvatartási idő: hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken: 8- 12,30 
és 15- 17,30 óráig, szerdán: 7,30- 15,30 óráig, szombaton: 7,30- 13,30 
óráig.

121. Nagykanizsa, Ady Endre út 1.
Nyitvatartási idő: hétfőn, kedden és csütörtökön: 8- 13 és 15- 17 
óráig, szerdán és pénteken: 8- 16 óráig, szombaton: 8- 13 óráig.
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5. számú m elléklet a 135/1957. (I. K. 24.) I. M. számú együttes utasításhoz.

Száma: ...........................................

Átvételi jegyzék 
lefoglalt (elkobzott) élelm iszer-bűnjelekről

Az átadó hatóság (szerv) megnevezése: ..............................................................
A terhelt neve és lakcíme: ................................................................................
A büntető ügy száma: ............................ ...........................................................

Az átvett élelm iszer-bűnjelek

m ennyisége egységára | értéke

megnevezése és minősége
szám

mért. 
egys. 
(kg, l . 
db)

fogyasztói áron

Ft f Ft f

összesen (fogyasztói áron)

Átutalandó vételár

Az átutalandó vételár a ........................  bírósági gazdasági hivatalt
(BGH-t) illeti meg, ennek megfelelően a BGH-nak az MNB-nél vezetett 
................. számú letéti (bevételi) számlájára fizetendő be.

Az átvevő kereskedelmi egység vállalati központja (földműves- 
szövetkezet központi irodája) terhelendő számlájának
megnevezése ........................  száma (MNB fiók jelzőszáma: ........................

.....................................  196 .........  hó ___-n.

az átadó hatóság (szerv) az átvevő kereskedelmi egység
megbízottjának aláírása vezetőjének (helyettesének)

és bélyegzője aláírása és bélyegzője
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Átvételi elismervény 
l e f o g l a l t  ( e l k o b z o t t )  b ű n j e l e k r ő l

Az átadó hatóság (szerv) megnevezése: ..........................................................
A terhelt neve és lakcíme: .............................................................................
A büntető ügy száma: .............................. .........................................................

6. sz. melléklet a 135/1957. (I. K. 24.) I. M. számú együttes utasításhoz.

Az átvett bűnjelek

megnevezése és minősége

mennyisége egységára | értéke

szám
m ért. 
egys. 
(kg, l . Ft f Ft f

-

Összesen (....................... áron):

Fizetendő vételár (......... á ro n ):

A fizetendő vételár összege a .............................................................................
bírósági gazdasági hivatal (BGH) által azonnali beszedési megbízás útján 
érvényesíthető.
Az átvevő vállalat (szövetkezet stb.) terhelendő számlájának megnevezése:

száma (MNB fiók jelzőszáma): ..................................................................

A BGH MNB-nél vezetett letéti (bevételi) számlájának
megnevezése: ...............................................................................................

száma: ...........................................................................................................

........................................................196..........................................h ó . . . . -n.

az átadó hatóság (szerv) az átvevő váll. (szövetkezet)
megbízottjának aláírása vezetőjének (helyettesének)

és bélyegzője aláírása és bélyegzője
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