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Az igazságügyminiszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter és a legfőbb ügyész

117/1984. (IK 12.) IM-BM-PM-Legf.Ü számú 
együttes utasítása

a büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről és nyilvántartásáról

Az elkobzás végrehajtásáról, valamint a büntető eljá
rás során lefoglalt dolgok kezeléséről szóló 13/1979. 
(VIII. 10.) IM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-a 
alapján az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel egyetértésben a következő utasítást ad
juk ki:

I. fejezet

Jegyzőkönyv készítése bűnjel lefoglalása esetén

1. §

(1) Ha a nyomozó hatóság (Be 16. §) a Be 101. §-a 
alapján lefoglalást foganatosít, a lefoglalt dolgokat (a to
vábbiakban: bűnjel) három vagy a szükséges példányban 
készített jegyzőkönyvben, illetőleg határozatban, vétségi 
eljárás során a Be 150. § (1) bekezdésének b/ pontja sze
rinti jelentésben (a továbbiakban együtt: okirat) mennyi
ségük, értékük, minőségi állapotuk) esetleges hiányossá
guk és különös ismertetőjelük) feltüntetésével kell felso
rolni. Az okiratnak tartalmaznia kell a bűnjel tárolására 
vagy csomagolására szolgáló eszköz (pl. zsák, hordó, tar
tály, láda, bőrönd, műanyag stb.) megnevezését és men
nyiségét akkor is, ha ez bűnjelnek nem tekinthető.

(2) A bűnjel értékét és minőségét az okiratban törté
nő helyes feltüntetés érdekében a lefoglalás alkalmával 
— szükség esetén, különösen nagyobb értékű (pl. gépjár
mű, ékszer, muzeális emlék) bűnjel esetén szakértő (szak- 
tanácsadó, a továbbiakban együtt: szakértő) által végzett 
alapos vizsgálat útján — meg kell állapítani. A szakértő vé
leményét annyi példányban kell elkészíteni, hogy az az 
ügy iratain kívül a bűnjel kezelőinek (őrzőinek) is rendel
kezésére álljon.

(3) Ha a bűnjel értékének és minőségének a (2) bekez
dés szerinti megállapítására a lefoglalás alkalmával nincs le
hetőség, az értéket és minőséget a lefoglalást követően ha
ladéktalanul tisztázni kell.

(4) Az (1) bekezdésben említett okiratban fel kell 
tüntetni, ha a nyomozó hatóság a bűnjelet letétbe helyezi 
vagy a Be 101. § (2) bekezdése alapján annak birtokosa 
(tulajdonosa, használója, kezelője stb., esetleg ezek meg
bízottja, a továbbiakban: érdekelt) őrizetében hagyja, ille
tőleg valamely szerv kezelésébe adja.

(5) A lefoglalásról készített okiratot a nyomozó ható
ság tagja, az érdekelt vagy képviselője, valamint a lefoglalás
nál jelenlevő két hatósági tanú (Be 135. §) és az esetleg 
közreműködő szakértő írja alá. A lefoglalásról készített 
okiratban a hatósági tanuk lakcímét és személyi számát is 
fel kell tüntetni. Ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint 
szakértő működött közre, az okiratban rögzíteni kell az 
érdekelt nyilatkozatát, hogy a szakértő véleményével 
egyetért-e. Az okiratnak az eltérő nyilatkozatot is tartal
maznia kell. Ha a szakértői vélemény később készül el, azt 
az eljárás során az érdekelttel ismertetni és a nyilatkozatát 
rögzíteni kell.

(6) A nyomozó hatóság a lefoglalásról készített okirat 
két példányát a nyomozás irataihoz csatolja, egy példá
nyát pedig az érdekelt részére adja át. Ha a nyomozó ható
ság a bűnjelet letétbe helyezi vagy más őrizetére bízza, az 
okiratnak az érdekelt részére átadásra kerülő példányán a 
bűnjel átvételét el kell ismerni.

(7) A bűnjel-bélyegeket haladéktalanul szakértővel 
kell megvizsgáltatni és az okiratban katalógus szerinti meg
jelöléssel kell felsorolni.

A bűnjelre vonatkozó okmányok és a bűnjeljegyzék

2. §

(1) A lefoglaláskor a nyomozó hatóság azokat az ok
mányokat is bevonja, amelyek a bűnjel használatához, ille
tőleg értékesítéséhez szükségesek.
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(2) Ha a járműnek a forgalomban való részvételéhez 
szükséges okmányait (gépjárműveknél a forgalmi enge
délyt, vízijárműnél a hajóbizonyítványt, a hajólevelet, légi 
járműnél az üzembehelyezést engedélyező okiratot) a le
foglaláskor nem lehet bevonni, az eljáró nyomozó hatóság 
az okmányok bevonása iránt intézkedni köteles.

(3) Állat lefoglalása esetén a nyomozó hatóság az ál
latorvos által kiállított okmányt bevonja.

(4) Ha az (1)—(3) bekezdésben megjelölt okmányokat 
a lefoglaláskor nem lehet bevonni, ennek okát a lefoglalás
ról készített okiratban fel kell tüntetni.

(5) A nyomozó hatóság a bűnjelről a lefoglalásról ké
szített okirat adatainak megfelelően négy példányban bűn
jeljegyzéket állít ki, amelyből egy példányt a nyomozási 
iratok másolati példányához csatol. A bűnjeleket a bűnjel
jegyzék további példányaival a bűnjelkezelőnek (értékle- 
tétkezelőnek) adja át. Érték-, valamint tárgyletétről kü
lön-külön bűnjeljegyzéket kell készíteni.

(6) A lefoglalásról szóló okirat, illetőleg az 1. § (2) 
bekezdése szerinti szakvélemény egy-egy példányát, vala
mint az (1)—(3) bekezdésben említett okmányokat a bűn
jelekkel együtt a bűnjelkezelőnek kell átadni. Ha a bűnjel
re vonatkozó okmányok bevonására nincs lehetőség, en
nek okát a bűnjeljegyzéken is fel kell tüntetni.

(7) Ha a bűnjelet a nyomozó hatóság az érdekelt őri
zetében hagyta, ezt a körülményt a bűnjeljegyzéken is fel 
kell tüntetni.

(8) Ha a lefoglalt állat a birtokos gondozásában nem 
hagyható, elhelyezéséről és megfelelő gondozásáról a le
foglalást foganatosító hatóság a lefoglalás helye szerint il
letékes községi szakigazgatási szerv, a városi, a fővárosi ke
rületi tanács végrehajtó bizottsága mezőgazdasági és élel
mezésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, illetőleg a 
megyei városi hivatal útján intézkedik.

A bűnjelek csomagolása és kezelése

3. §

(1) A bűnjelet — amennyiben a jellege ezt lehetővé te
szi — a lefoglaláskor vagy a letétbe helyezésekor be kell 
csomagolni és meg kell őrizni. Ha ez a bizonyítás érdeké
ben szükséges, a bűnjeleket külön-külön kell csomagolni.

(2) A bűnjel, illetőleg a rögzített nyom csomagolására 
a dolog jellegének megfelelő olyan anyagot vagy tárgyat 
kell használni, amely azt a károsodástól megóvja, és egy
ben a mérgezést, fertőzést, valamint a környezetszennye
zést megakadályozza. A csomagot vagy a tároló eszközt 
pecsétviasz, alumínium-, műanyag-, ólom- vagy egyéb zár,

illetőleg hitelesített zárószalag alkalmazásával úgy kell le
zárni, hogy a zár vagy a csomagoló anyag sérülése nélkül a 
bűnjel ne legyen hozzáférhető.

(3) A bűnjelcsomag burkolatán vagy az ahhoz erősí
tett bűnjelcímkén fel kell tüntetni a csomag tartalmát, az 
ügyre vonatkozó leglényegesebb adatokat (az ügyirat szá
mát, a terhelt nevét, a nyilvántartás adatait). Ha a bizonyí
tás szempontjából szükséges, fel kell jegyezni a lefoglalás 
helyét és idejét. Ez esetben a feljegyzéseket az eljáró ha

tóság képviselőjének és a hatósági tanuknak alá kell írniuk.

(4) Az olyan bűnjelek esetén, amelyeket egyedileg 
meg kell különböztetni (bizonyítás, azonosítás, nyilvántar
tás stb.) vagy amelyeknek a csomagolása nehézségekbe üt
közik, bűnjelcímkét kell alkalmazni a (3) bekezdésben fel
sorolt adatok értelemszerű feltüntetésével.

(5) A bűnjel kezeléséről úgy kell gondoskodni, hogy 
állaga romlást ne szenvedjen.

Bűnjelnek egyes szervek őrizetében hagyása

4. §

(1) Ha a lefoglalásra kerülő bűnjel állami szerv, társa
dalmi szervezet vagy szövetkezet birtokában van — amen
nyiben ez a felsoroltak működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges —, azt a lefoglalás után is a szerv őrizetében le
het hagyni.

(2) Ha a bűnjel nem hagyható az érdekelt őrizetében 
és a nyomozó hatósághoz vagy a bűnjelkezelőhöz (9. §) 
való beszállítására annak terjedelme, súlya, jellege vagy 
rendes kezelési (tartási, tárolási, őrzési) módja miatt nincs 
lehetőség, azt a lefoglalás helyén működő, a szakszerű ke
zelés, tárolás (tartás), őrzés feltételeivel rendelkező gazdál
kodó szervezet (Ptk. 685. §) díjtalan kezelésére lehet bíz
ni.

(3) Indokolt esetben az eljáró hatóság vezetőjének elő 
előzetes hozzájárulása alapján a bűnjel kezelésével stb. járó 
tényleges költségek a gazdálkodó szervezet részére megté
ríthetők.

(4) A történelem, a tudományok, az irodalom, a mű
vészetek, valamint a termelésfejlődés kiemelkedő tárgyi, 
írásos és egyéb emléke, régi arany-, ezüst tárgy, ékszer, 
egyéb régiség (a továbbiakban: muzeális emlék), továbbá 
muzeális magángyűjtemény (a továbbiakban: muzeális 
gyűjtemény) lefoglalása esetén a nyomozó hatóság hala
déktalanul bejelentést tesz -  a bűnjel őrzési helyét is kö
zölve — a Művelődési Minisztériumnak. A Művelődési Mi
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nisztérium által kijelölt személy részére lehetőséget kell 
biztosítani a muzeális emlék, illetőleg a muzeális gyűjte
mény megtekintésére és megvizsgálására. A Művelődési Mi
nisztérium határozata alapján a muzeális emléket, illetőleg 
a muzeális gyűjteményt — ha arra a nyomozás során már 
nincs szükség — a lefoglalás tartamára az általa kijelölt 
szerv őrzésébe és kezelésébe kell adni.

(5) Ha a lefoglalt muzeális emlék vagy muzeális gyűj
temény a jellege szerint más minisztériumhoz vagy orszá
gos hatáskörű szervhez (a továbbiakban együtt: miniszté
rium) tartozik, a bejelentést az illetékes minisztériumhoz 
és a Művelődési Minisztériumhoz is meg kell tenni. Ilyen 
esetben a bűnjel őrzésére (kezelésére) az illetékes miniszté
rium határozata az irányadó.

(6) Az (1)—(5) bekezdésben szabályozott esetekben a 
bűnjel átvételét a bűnjelet őrző (kezelő) szerv az általa ké
szített jegyzőkönyvben ismeri el, és abban a bűnjel kezelé
si (tartási, tárolási, őrzési) helyét, továbbá értékét (minő
ségét, állapotát) az 1. § (2)—(3) bekezdésében foglaltak fi
gyelembevételével, valamint az (1)—(2) bekezdés esetén az 
esetleges használat módját és a bűnjel megóvásához szük
séges különleges teendőket fel kell tüntetni. A jegyző
könyv négy példányát a bűnjeljegyzékekhez csatolás céljá
ból az eljáró hatóságnak kell átadni.

(7) Ha a bűnjel annak a szervnek az őrizetében marad, 
amely a bűncselekmény sértettje, a bűnjel szállításáról a 
sértett köteles gondoskodni; egyéb esetekben az átszállítás 
tekintetében a 42. § irányadó.

Bűnjelnek az érdekelt őrizetében hagyása

5. §

(1) Ha a lefoglalt dolog letétbe helyezésre nem alkal
mas vagy ezt más fontos ok indokolja (Be 101. § (2) bek.), 
a nyomozó hatóság azt az érdekelt őrizetében hagyhatja.

(2) Ha a nyomozó hatóság a bűnjelet az érdekelt őri
zetében hagyja, a lefoglalásról szóló okiratban az érdekel
tet a következő kötelezettségeire és jogaira kell figyelmez
tetni:

a/ a bűnjel kezeléséről (tartásáról, tárolásáról, őrzésé
ről) saját költségén úgy köteles gondoskodni, hogy a bűn
jel állaga (minőségi állapota, használhatósága, értéke stb.) 
romlást ne szenvedjen;

b/ a bűnjelet az állag sérelme nélkül is csak akkor 
használhatja, ha erre a nyomozó hatóság feljogosítja. (Meg 
kell engedni a használatot, ha ez a dolog fenntartása érde
kében -  pl. egyes állatok lefoglalása esetén -  szükséges.)

(3) Ha a nyomozó hatóság a lefoglalt gépjárművet, 
hajót, légijárművet az érdekelt őrizetében hagyja, a le
foglalásról értesítenie kell azt a rendőri szervet, illetőleg 
hatóságot, amely a járművet nyilvántartja, illetve az üzem
behelyezést engedélyező okiratot kiadta. Ebben az eset
ben a nyomozó hatóság a hatósági jelzéseket, valamint a
2. § (1)—(3) bekezdésében meghatározott okmányokat 
bevonja és azokat a bűnjeljegyzékhez csatolja.

Bűnjel nyomozó hatósági, illetőleg bírósági 
letétbe helyezése

6. §

(1) A bűnjelként lefoglalt forintkészpénzt (a további
akban: készpénz), ha azt természetben (eredetben) kell 
megőrizni, továbbá azokat a lefoglalt értéktárgyakat, ame
lyeket az eljárás folyamán azonosítani kell, vagy meg kell 
vizsgálni, a nyomozó hatóságnál értékletétbe kell helyezni. 
Ha az értékletétet a nyomozás során vagy annak befejezé
se után nem kell az érdekeltnek visszaadni, a nyomozó ha
tóság bírósági letétbe helyezi az értékletétekre vonatkozó 
szabályok szerint.

(2) A nyomozó hatóság az arany, ezüst vagy platina 
felhasználásával készült tárgyat (ideértve a törtaranyat, 
-ezüstöt és -platinát is), a drágakövet (ideértve az igaz
gyöngyöt is), valamint az értékpapírt (állam-, valamint 
egyéb kölcsön-kötvényt, betétkönyvet, takaréklevelet, 
sorsjáték és fogadások nyeremény-szelvényét, zálogjegyet 
stb., a továbbiakban együtt: értékpapír) az (1) bekezdés
ben meghatározott módon értékletétbe helyezi, feltéve, 
hogy a felsorolt bűnjeleket a nyomozás befejeztével nem 
kell az érdekelt részére visszaadni. Az érvénytelenített ér
tékpapírokat az ügy iratainál kell kezelni.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt értékpapírok lefogla
lásáról a kibocsátó, illetve kiállító szervet, sorsjáték és fo
gadások nyereményszelvényeinek lefoglalásáról az Orszá
gos Takarékpénztárt haladéktalanul értesíteni kell.

7. §

(1) A bűnjel készpénzt, ha az nem esik a 6. § (1) be
kezdésében foglalt rendelkezés alá, a nyomozó hatóság 24 
órán belül, illetőleg a legközelebbi munkanapon befizeti a 
pénzügyi szervei által megjelölt számlára. A rendőrség, va
lamint a vám- és pénzügyőrség a nyomozás iratainak az 
ügyész részére való megküldését megelőzően, az ügyész 
pedig a vádirat benyújtását megelőzően a bírósági letéti 
számlára fizeti be, illetőleg utalja át a lefoglalt készpénzt, 
feltéve, hogy azt a nyomozás befejezésével az érdekelt ré
szére nem kell visszaadni.
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(2) A bűnjel készpénzt ügyenként külön-külön átuta
ló (befizető-) lapon kell a bírósági letéti számlára átutalni 
(befizetni). A nyomozó hatóság az átutaló (befizető) la
pon feltünteti a "Bűnjelpénz" megjelölést, a terhelt ne
vét, a nyomozó hatóság ügyszámát, továbbá azt a hatósá
got, amelyhez az ügy iratait előreláthatólag továbbítja.

(3) A postai befizetési lap feladóvevényét a nyomozó 
hatóság az ügy másolati irataiban elhelyezett bűnjeljegy
zékhez csatolja.

(4) A bűnjel készpénzre vonatkozó bűnjeljegyzék há
rom példányát -  a bírósági letéti számlára történt átutalás 
(befizetés) időpontjának közlésével — az illetékes bírósági 
gazdasági hivatalhoz (a továbbiakban: BGH) meg kell kül
deni.

(5) A BGH a nyomozó hatóságot, illetőleg az ügyészt 
a letéti adatokról a bűnjeljegyzék egy-egy példányának 
visszaküldésével értesíti.

8. §

A lefoglalt készpénz, továbbá érték (értéktárgy) bíró
sági letétbe helyezésével kapcsolatos eljárásra a bírósági le
tétekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irány
adók.

A bűnjelek kezelői

9. §

(1) A rendőr(fő)kapitányságon a nyomozás befejezé
séig a bűnjelként lefoglalt tárgy kezelését a rendőr(fő)ka- 
pitányság vezetője által megbízott dolgozó végzi, az érték
letét kezelését pedig a rendőri szerv pénzkezelője látja el. 
Ahol pénzkezelő nincs, az értékletétet is a rendőrségi bűn
jelkezelő őrzi.

(2) A rendőrkapitányság közbiztonsági és közlekedési 
osztálya vagy rendőrőrse tárgy- és értékbűnjel kezelésére 
nem jogosult. Az általa lefoglalt bűnjelet soron kívül (leg
később a lefoglalást követő első. munkanapon) a rendőr- 
(fő)kapitányságnak az (1) bekezdés szerinti dolgozójához 
kell beszállítani.

(3) A rendőr(fő)kapitányságon a bűnjelet — ha a le
foglalás a hivatalos időn kívül történt — biztonságosan kell 
megőrizni. Ha az intézkedő rendőr ebben akadályozva van, 
az ügyeletes tisztnek (ügyeletvezetőnek) elismervény elle
nében kell a bűnjelet átadni, aki az őrzésről gondoskodik. 
Az átvett bűnjelet a hivatalos idő megkezdése után azon
nal továbbítani kell bevételezés és megőrzés, illetőleg keze
lés céljából a kijelölt dolgozóhoz.

(4) A rendőrségi bűnjelkezelő a bűnjelet tételesen 
(mennyiség, minőség stb.) veszi át. A bűnjel- és értékletét
kezelő a bűnjelet tartalmazó sérült csomagot saját nyomo

zó szervétől (futárától, ügyeletes tiszttől) csak két tanú je
lenlétében veheti át. Azonnal meg kell állapítani, hogy a 
sérült bűnjelcsomag tartalma azonos-e a kísérő bűnjeljegy
zékben (egyéb iratban) felsorolt bűnjelekkel. A csomag 
felbontásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, és abban az 
esetleg észlelt mennyiségi és minőségi eltéréseket fel kell 
tüntetni.

(5) A vám- és pénzügyőrségnél a bűnjelek kezelését a 
szerv parancsnoka által kijelölt bűnjelkezelő (értékkezelő) 
végzi a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka által 
az utasítás végrehajtására kiadott belső szabályozásban 
foglaltakat is figyelembe véve.

(6) A bűnjeleket a megyei bíróság székhelyén műkö
dő bíróság esetében a BGH bűnjelkezeléssel megbízott dol
gozója, a megyei bíróság székhelyén kívüli bíróságoknál 
pedig a bűnjelkezeléssel megbízott bírósági dolgozó (a to
vábbiakban együtt: bűnjelkezelő) — a 6. § esetében a le
tétkezeléssel megbízott dolgozó — kezeli.

(7) Budapesten az V., Markó utcai épületekben elhe
lyezett bíróságok bűnjelkezelését a Fővárosi Bíróság Gaz
dasági Hivatala végzi; a többi bíróság a bűnjelkezelést ön
állóan látja el.

A bűnjelkezelőhöz megküldendő iratok a lefoglalt 
bűnjelnek az érdekelt vagy valamely szerv őrizetében 

hagyása, illetőleg előzetes értékesítés esetén

10. §

(1) A nyomozó hatóság azoknak a bűnjeleknek a le
foglalásáról, amelyeket az érdekelt őrizetében hagyott 
(5. §), illetőleg amelyeket valamely szerv őrizetére vagy 
kezelésére bízott (4. §, R. 11. §), a bűnjelkezelőt a (2) és 
a (3) bekezdés szerint értesíteni köteles, ha a bűnjel előze
tes értékesítése iránt nem intézkedett, és a nyomozás befe
jezése után a lefoglalást nem kell megszüntetnie.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a nyomo
zó hatóság — a nyomozás iratainak az ügyészséghez való 
továbbítása után — a bűnjeljegyzék három példányát, ha 
pedig a lefoglalást az ügyész végezte, az ügyész — a vádirat 
benyújtása után -  a bűnjeljegyzéknek az ügyészség ügy
számát is tartalmazó két példányát megküldi a bűnjelkeze
lőnek. A nyomozó hatóság a bűnjeljegyzékben feltünteti, 
hogy az ügy iratait melyik ügyészséghez továbbította.

(3) A bűnjelkezelő részére — a (2) bekezdés alapján 
megküldött bűnjeljegyzékek mellékleteként — meg kell 
küldeni a 2. § (1)—(3) bekezdésében, illetőleg a 4. § (6) 
bekezdésében említett okmányokat, illetve jegyzőköny
vet.

(4) A bűnjelkezelő a bűnjeljegyzék adatait a (3) be
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kezdésben említett okmányok adataival egyezteti, az elté
réseket, valamint a bűnjel-nyilvántartókönyv tételszámát a 
bűnjeljegyzék valamennyi példányán feltünteti, majd a 
bűnjeljegyzék egy példányán a (3) bekezdés szerinti okmá
nyok átvételét elismeri, és ezt a példányt a nyomozó ható
ságnak, illetőleg az ügyésznek visszaküldi.

11. §

(1) Ha a bűnjel előzetes értékesítése (R 7. §) iránt a 
rendőrség, illetőleg a vám- és pénzügyőrség intézkedett, és 
az értékesítésből befolyt összeget a nyomozás befejezése
kor az érdekeltnek nem kell visszaadni, a bűnjeljegyzék 
három példányát, ha pedig az ügyész vagy a bűnjelkezelést 
önállóan végző bíróság intézkedett, az ügyész, illetőleg a 
bűnjelkezelést önállóan végző bíróság a bűnjeljegyzék két 
példányát — az átvételi elismervény két példányával 
együtt (41. §) — az illetékes BGH-nak küldi meg. Az érté
kesítés megtörténtét, valamint a vételárat a bűnjeljegyzé
ken fel kell tüntetni.

(2) A BGH az átvételi elismervény adatait a bűnjel
jegyzék adataival egyezteti, az eltéréseket, valamint a bűn
jelnyilvántartókönyv tételszámát a bűnjeljegyzék vala
mennyi példányán feltünteti, majd a bűnjeljegyzék egyik 
példányán az átvételi elismervény átvételét aláírásával iga
zolja, és a bűnjeljegyzéknek ezt a példányát a nyomozó 
hatóságnak, illetőleg a bűnjelkezelést önállóan végző bíró
ságnak visszaküldi.

A bűnjelnek a bírósági bűnjelkezelőhöz szállítása

12. §

(1) Ha a nyomozás befejezésekor a bűnjelet az érde
kelt részére nem kell visszaadni, azt a nyomozó hatóság
— kivéve a bűnjel előzetes értékesítésének (57. § R. 7. §), 
bírósági letétbe helyezésének (6—7. §), továbbá valamely 
szerv vagy az érdekelt őrizetébe adásának (4—5. §) esete
it -  a 9. § (6)—(7) bekezdésében említett bírósági bűnjel
kezelőhöz szállítja.

(2) A bűnjelet a rendőrség, illetőleg a vám- és pénz
ügyőrség az ügy iratainak az ügyészhez való továbbítása 
után a bűnjeljegyzék mindhárom példányával, ha pedig az 
ügyész nyomozott, az ügyész a bűnjeljegyzéknek az 
ügyészségi ügyszámot is tartalmazó két példányával együtt
-  a nyomozás befejezése után — haladéktalanul a bűnjel
kezelőhöz szállítja. A bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni, 
hogy az ügy iratait melyik ügyészséghez továbbították. 
A bírósági bűnjelkezelő ebben az esetben a bűnjeljegyzék
nek a bevételezési adatokat tartalmazó egyik példányát a 
rendőrség (vám- és pénzügyőrség) által megjelölt ügyész
séghez haladéktalanul megküldi.

(3) Ennek a §-nak a rendelkezései alapján a bűnjelke
zelőhöz beszállított bűnjelet kísérő bűnjeljegyzékekhez 
csatolni kell a 2. § (1)—(3) bekezdésében említett okmá
nyokat is.

A bűnjel átvétele a bíróságon

13. §

(1) A bűnjelkezelő a hozzá szállított bűnjelet átveszi, 
azt a kísérő bűnjeljegyzékkel egyezteti, az esetleg észlelt 
minőségi vagy mennyiségi eltérést, a bűnjel-nyilvántartó
könyv (15. §), illetőleg a letétekről vezetett nyilvántartás 
bevételezési tételszámát, valamint az átvétel keltét a bűn
jeljegyzék valamennyi példányát feltünteti, majd a bűnjel
jegyzéket aláírja és az átadó személlyel aláíratja.

(2) Ha a nyomozó hatóság a bűnjelet lezárt csomag
ban szállította a bírósági bűnjelkezelőhöz, a csomagot a 
bűnjelkezelő a nyomozó hatóság megbízottjának jelenlé
tében felbontja, és az (1) bekezdés szerinti egyeztetést, va
lamint minőségi és mennyiségi megvizsgálást nyomban el
végzi.

(3) A bűnjeljegyzék (és az ahhoz csatolt okmányok), 
illetőleg az 1. § (2) bekezdésében említett szakvélemény 
adataiból kiindulva kell megállapítani és ellenőrizni, hogy 
a bűnjel megfelel-e a lefoglalás alkalmával rögzített ada
toknak.

(4) Ha a bűnjelkezelőhöz szállított bűnjel minőségé
nek megállapítása különös szakértelmet igényel (pl. gép
jármű esetében), a bűnjelnek a nyomozó hatóságtól törté
nő átvételénél szakértőt kell alkalmazni, ha ez a nyomozás 
során nem történt meg. Ebben az esetben a bűnjel minősé
gi megvizsgálásáról két példányban jegyzőkönyvet kell ké
szíteni, amelyben a bűnjel valamennyi lényeges adatát (pl. 
gépjármű esetén a tartozékok felsorolását, az egyes fődara
bok műszaki állapotának részletes leírását stb.) fel kell 
tüntetni. A jegyzőkönyvet a szakértő, a nyomozó hatóság 
megbízottja és a bűnjelkezelő írja alá; a jegyzőkönyv egy 
példányát a nyomozó hatóság megbízottjának kell átadni, 
a másik példány a bűnjelkezelőnél marad.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyv adatai el
térnek a bűnjeljegyzék, illetőleg a lefoglalási okirat vagy az 
1. § (2) bekezdésében említett szakvélemény szerinti ada
toktól, ezt a bűnjeljegyzék valamennyi példányán jelezni 
kell.

(6) A (4) bekezdés alapján a bűnjelkezelő által 
igénybe vett szakértő díjával kapcsolatban a 104. §
(2)—(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
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14. §

(1) Ha a bűnjel lezárt csomagban postán érkezett, azt 
a bűnjelkezelő két tanú (a bíróság, illetőleg a BGH két dol
gozója) jelenlétében bonthatja fel. Azt, hogy a csomag tar
talma azonos a kísérő bűnjeljegyzékben felsorolt bűnjelek
kel, a bűnjelkezelő és a tanuk a bűnjeljegyzéknek a bűnjel
kezelőnél maradó példányán aláírásukkal igazolják.

(2) A postán érkezett sérült, illetőleg a posta által át
csomagolt bűnjelküldeményt (értékküldeményt) a posta 
dolgozójától a posta által készített jegyzőkönyv hiteles ki
vonata nélkül nem szabad átvenni. A csomagot a posta 
dolgozójának jelenlétében fel kell bontani, és annak tartal
mát a bűnjeljegyzékkel, illetve a posta által készített jegy
zőkönyvkivonattal egyeztetni kell. Esetleges eltérés esetén 
külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a posta illetékes 
dolgozójával is alá kell íratni.

(3) Ha a bűnjelet tartalmazó postai küldemény bűn
jeljegyzék nélkül érkezett, a bűnjeljegyzéket — két pél
dányban — a bűnjelkezelő állítja ki; ebben az esetben a 
bűnjeljegyzéket a bűnjelkezelőn kívül az (1) bekezdésben 
említett két tanú is aláírja. A bűnjelkezelő intézkedik a 
postai küldeményre vonatkozó eredeti bűnjeljegyzék utó
lagos beszerzése iránt.

(4) A jelen §-ban említett tanuk aláírása mellett a 
pontos lakcímet és a személyi számot is fel kell tüntetni.

Bűnjel-nyilvántartókönyv

15. §

(1) A nyomozó hatóság bűnjelkezelője, illetőleg pénz
kezelője az átvett bűnjelet a bűnjeljegyzék alapján tárgyle
tét- vagy értékletét-bűnjelnyilvántartókönyvbe vezeti be.

(2) A bírósági bűnjelkezelő az átvett bűnjeleket — a 
bírósági letétbe helyezett bűnjelek kivételével — a bűnjel
jegyzék alapján az I. számú bűnjel-nyilvántartókönyvbe 
vezeti be.

(3) A bűnjel-nyilvántartókönyvet össze kell fűzni, lap
számozással kell ellátni, a nyomozó hatóságnál az ügyke
zelési szabályzat (utasítás) szerint, a bíróságnál a bíróság 
elnökének, illetőleg — ha a bűnjelkezelés a BGH-nál törté
nik — a BGH vezetőjének aláírásával, továbbá körbélyeg
zőlenyomattal kell hitelesíteni.

(4) Az ugyanazon bűnjeljegyzékkel érkezett több 
bűnjelet — részletesen felsorolva — egy tételszám alatt kell 
a bűnjel-nyilvántartókönyvbe bejegyezni.

16. §

A bűnjel-nyilvántartókönyv tételszámát, az ügyirat 
számát, a terhelt nevének, több terhelt esetén pedig az el
ső helyen megnevezett terhelt nevének feltüntetésével a 
bűnjel csomagolására vagy a bűnjelre erősített bűnjelcím
kére fel kell jegyezni /: 3. § (3) bek. :/. Ha az eljárás isme
retlen tettes ellen folyik, a terhelt neve helyett az „isme
retlen tettes szavakat kell írni.

17. §

(1) Ha a nyomozó hatóság a bűnjelet valamely szerv 
vagy az érdekelt őrizetében hagyta, illetve valamely szerv
nek kezelésre átadta vagy a nyomozó hatóság illetőleg a 
bíróság a bűnjel előzetes értékesítése iránt intézkedett 
(57-60. §, R. 7. §), az ilyen bűnjelet — amennyiben a 
bűnjelkezelést a BGH végzi — külön bűnjel-nyilvántartó
könyvbe (a II. számú bűnjel-nyilvántartókönyvbe) kell fel
venni.

(2) A II. számú bűnjel-nyilvántartókönyvet a 15. § 
szerint kell elkészíteni, hitelesíteni és vezetni.

(3) A megyei bíróság székhelyén kívüli bíróságoknál, 
valamint a bűnjelkezelést végző budapesti bíróságoknál 
/:9 . § (6)—(7) bek., a továbbiakban: a bűnjelkezelést ön
állóan végző bíróság:/ valamennyi bűnjelet az I. számú 
bűnjel-nyilvántartókönyvbe kell bevezetni.

18. §

(1) A bűnjel-nyilvántartókönyvekbe csak a megfelelő 
okirat (bűnjeljegyzék, bírósági határozat stb.) alapján le
het bármit bejegyezni.

(2) A bűnjelekkel kapcsolatos iratokat a bűnjel-nyil
vántartókönyv bevételezési tételszámával kell ellátni, és a 
bevételezési tételszám sorrendjében — a nyilvántartás mel
lékleteként, bizonylatként — meg kell őrizni.

19. §

(1) A bűnjelkezelő a bűnjel-nyilvántartókönyvet min
den év április és október hónapjában átvizsgálja és minden 
olyan bűnjelre vonatkozólag, amely egy évnél hosszabb 
idő óta van a bűnjelraktárban, érdemi intézkedést kér at
tól a bíróságtól (ügyészségtől, nyomozó hatóságtól), 
amelynél az eljárás a rendelkezésre álló adatok szerint fo
lyamatban van, illetőleg befejeződött.

(2) Az átvizsgálás megtörténtét és időpontját a bűn
jel-nyilvántartókönyvbe fel kell jegyezni és a bejegyzést 
alá kell írni.
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(1) A bűnjel-nyilvántartókönyvet minden év végén le 
kell zárni, és a következő év elején új bűnjel-nyilvántartó
könyvet kell nyitni.

(2) A bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása úgy történik, 
hogy a bűnjelkezelő az utolsó bejegyzés alá vízszintes vo
nalat húz, feltünteti a lezárás időpontját, és a lezárásra vo
natkozó bejegyzést mind a bűnjelkezelő, mind a bíróság 
elnöke, illetőleg a BGH vezetője aláírja.

(3) A bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása után az új 
bűnjel-nyilvántartókönyvbe a tételszámok sorrendjében át 
kell vezetni azokat a tételeket, amelyeket a lezárt évet 
megelőző év végéig vettek nyilvántartásba, de amelyekkel 
kapcsolatban még nem történt intézkedés. Az előző évi 
bűnjel-nyilvántartókönyvben az átvezetett tétel tételszáma 
mellett fel kell jegyezni, hogy azt melyik év bűnjel-nyil
vántartókönyvének hányadik oldalára vezették át.

21. §

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalánál, illetve a 
sok ügyhöz tartozó nagy mennyiségű bűnjelet kezelő 
BGH-nál a bűnjelek nyilvántartása a 15—17. §-ban foglal
taktól eltérő rendszerben — az Igazságügyi Minisztérium 
külön engedélyével Bny-számtörzskönyvbe bejegyzett, 
sorszámozott, a lap vezetésének megkezdése előtt a BGH- 
vezető és az ellenőr aláírásával, keltezéssel, bélyegzőlenyo
mattal hitelesített — szabad lapokon történhet.

II. fejezet 

A bűnjelek őrzése

22. §

(1) A bűnjelkezelő a bűnjeleket erre alkalmas tűzbiz
tos, vízmentes, biztonsági zárral ellátott helyiségben (bűn
jelkamrában) — lehetőleg a bűnjel-nyilvántartókönyv té
telszámainak sorrendjében — őrzi.

(2) A bűnjeleket úgy kell őrizni, hogy azok változat
lanul maradjanak, a bűncselekmény esetleges nyomai ró
luk el ne tűnjenek, a bűnjeleket kicserélni ne lehessen, és 
azonosságuk könnyen megállapítható legyen.

(3) A bűnjelkezelő, ha a bűnjel jellege szükségessé te
szi, annak szakszerű kezeléséről is gondoskodik úgy, hogy 
állaga romlást ne szenvedjen. A szakszerű kezelés ellátásá
val — szükség esetén — gazdálkodó szervezetet lehet meg
bízni.

(4) A (3) bekezdés irányadó a lefoglalt gépjárműre is.

20. § A bűnjelkezelő a gépjárművel kapcsolatban elsősorban a 
következők elvégzéséről gondoskodik:

a/ a tárolás kezdete előtt a gépjárművön részleges szer
vizt kell végezni; ennek keretében alvázmosást, általános 
zsírozást (az összes zsírozandó és kopáshelyek zsírozása), 
szükség esetén alváz-rozsdamentesítést, motormosást, bel
ső tisztítást (az utastér tisztítása) és felsőmosást (a ka
rosszéria teljes lemosása) kell végezni;

b/ a hűtőből és a motorblokkból a vizet le kell enged
ni, majd ennek megtörténtét "hűtővíz leengedve" feliratú 
táblával kell jelezni;

cl a gépjármű akkumulátorát áramtalanítani kell, 
majd abból a savat el kell távolítani, és az akkumulátort 
— kimosás után — száraz, hűvös helyen kell elhelyezni;

dl a gépjárművet kocsiszínben kell elhelyezni, ennek 
hiányában ponyvával kell letakarni és állványra kell he
lyezni;

e/ a gépjármű krómrészeit krómvédő anyaggal kell be
vonni, és rendszeres időközönként el kell végezni az egyéb 
szükséges karbantartási munkát; a gépjárművet havonként 
legalább egyszer meg kell tisztítani, és meg kell győződni 
arról, hogy nem érte-e meghibásodás;

f/ a gépjármű ajtóit és ablakait a tárolás helyétől füg
gően zárva kell tartani.

(5) A nyomozó hatóság lefoglalt járművet csak ideig
lenesen őrizhet, köteles azt — ha az érdekelt részére nem 
kell visszaadni — a bírósági bűnjelkezelőhöz szállítani, ille
tőleg a 4. § ( l) - (3 )  bekezdésében foglaltak szerint eljárni.

(6) A (4) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen al
kalmazni kell a légi- és vízijárművekre is. Ha a vízijármű tá
rolása vízen történik, a Hajózási Szabályzat előírása szerin
ti kikötéséről és jelzéséről is gondoskodni kell.

23. §

(1) Ha a bíróság azt észleli, hogy a nyomozó hatóság a 
4. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett ele
get, vagy ha a bíróság megítélése szerint tisztázatlan, hogy 
a bűnjel muzeális emlék, illetőleg muzeális gyűjtemény-e, 
haladéktalanul bejelentést tesz az illetékes minisztérium
nak. A 4. § (4)—(6) bekezdése ilyen esetben is megfelelő
en irányadó.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett bűnjel előrelátha
tólag elkobzásra kerül, a bíróság a bejelentés megtételekor 
egyidejűleg kéri az illetékes minisztérium állásfoglalását ar
ra vonatkozóan, hogy elkobzás esetén a bűnjelre igényt 
tart-e.
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(1) Robbanóanyagot, robbantószert, robbanásveszé
lyes ismeretlen tárgyat, anyagot nem szabad a helyszínről 
elszállítani, hanem azokat a lefoglalás helyén kell biztosí
tani, és az R. 10. §-a (3) bekezdésének megfelelően az ille
tékes rendőrkapitányságot haladéktalanul értesíteni, 
amely a tűzszerész járőrt értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat sugárzó (radioak
tív) anyagok és készítmények lefoglalása esetén is alkal
mazni kell azzal az eltéréssel, hogy a lefoglalásról a BM 
ORFK Rendészeti Osztályát, valamint a területileg illeté
kes megyei (fővárosi) állami közegészségügyi-járványügyi 
felügyelőséget is értesíteni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett anyagok és 
más tárgyak átvételéről az illetékes szerv a helyszínen elis
mervényt állít ki, azt a nyomozó szerv részére átadja, majd 
a megvizsgálás után, illetőleg az esetleg szükséges megsem
misítést megelőzően részletes leírást és szakvéleményt ad.

24. §

25. §

(1) Lőfegyvert megtöltve őrizni (kezelni) nem szabad.

(2) A megtöltött lőfegyverből a lőszert el kell távolí
tani, a lőszer milyenségét (fajta, méret) meg kell állapítani, 
majd külön dobozba helyezve a fegyverhez kell erősíteni. 
A lőszert csak szakszerű ürítés útján szabad eltávolítani; 
tilos a lövéssel való ürítés. A tölténytárt és a kivehető zár
dugattyút is a fegyverhez kell erősíteni.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott eljárás megtörtén
tét a lőfegyver lefoglalásáról készült jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetni.

(4) A lőfegyvert, annak tartozékait, alkatrészeit és a 
lőszert lehetőleg a bűnjelraktárban elhelyezett, biztonsági 
zárral ellátott vaslemez- vagy páncélszekrényben kell őriz
ni. A szekrény kulcsainak őrzésére a pénz- és értékkezelés
re vonatkozó szabályok az irányadók.

26. §

(1) A méreg vagy méregtartalmú tárgy, mérgező hatá
sú vagy méreggyanús ismeretlen anyag, készítmény (a to
vábbiakban együtt: méreg), továbbá kábítószer, valamint 
pszichotrop anyag (a továbbiakban együtt: kábítószer) le
foglalása, szállítása, valamint tárolása csak az erre vonat
kozó előírások betartásával történhet. /: 4/1957. (XI.5.) 
EüM, 1/1968. (V.22.) BM-EüM, 4/1980. (VI.24.) EüM- 
-BM számú rendeletek, az 1979. évi 5. sz. tvr. 23. §-a, 
1979. évi 25. sz. tvr. 4. §-a. :/

(2) Kábítószer lefoglalása esetén haladéktalanul értesí
teni kell a BM ORFK Rendészeti Osztályát.

(3) A kábítószer szakszerű csomagolását a lefoglalást 
foganatosító nyomozó hatóság — szükség esetén -  orvos, 
gyógyszerész, vegyész vagy vegyészmérnök, a méreg csoma
golását pedig az említetteken kívül növényvédelmi szak
mérnök illetőleg szakképesítéssel rendelkező személy köz
reműködésével végezheti. A mérget, továbbá a kábítószert 
tartalmazó edényt vagy tartályt (burkolatot) — ha az le
hetséges — le kell pecsételni. A méreg tárolására szolgáló 
edényre vagy tartályra a „MÉREG” szót feltűnő módon 
rá kell írni.

(4) A méreg veszélytelenítéséről szükség esetén 
— egyedileg, szakértői vélemény alapján — gondoskodni 
kell.

(5) Az eredeti rendeltetésének megfelelően, illetve 
nyersanyagként fel nem használható gyógyszerek, mérge
ző, fertőző anyagok veszélyes hulladéknak minősülnek. 
Az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok kezelé
séről, csomagolásáról, tárolásáról, szállításáról és ártalmat
lanításáról az 56/1981. (XI.18.) MT sz. rendelet és végre
hajtási jogszabályai szerint kell gondoskodni.

27. §

(1) Méreg csak méregszekrényben, a nyomozó ható
ságnál csak átmenetileg, az arra vonatkozó biztonsági ren
delkezések megtartásával tárolható.

(2) A kábítószert a nyomozó hatóság átmenetileg sem 
tárolhatja. Az elhelyezéséről azonnal, illetőleg a legköze
lebbi munkanapon gondoskodni kell. A kábítószert a BM 
ORFK Rendészeti Osztálya által kijelölt helyre kell szál
lítani, a bűnjelkezelő nem veheti át.

(3) A mérget és a gyógyszert (gyógyszeralapanyagot) 
a nyomozó hatóság átmeneti tárolás után letéti kezelés 
céljából a méreg kezelésére területileg illetékes jogosított 
szervnek, illetőleg Gyógyszertári Központnak adja át (ide 
nem értve az egészségügyi intézményeket). A veszélyes 
hulladéknak minősülő mérget a területileg illetékes kör
nyezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, és az ártalmat
lanításról a 26. § szerint kell gondoskodni.

(4) A méreg, valamint a kábítószer átadásával egyide
jűleg szakvéleményt kell beszerezni, és annak két példá
nyát a nyomozó hatóság részére kell átadni, továbbá a 
24. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
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A nyomozó hatóság és az igazságügyi szerv 
bűnjelekkel kapcsolatos 

ügyviteli feladatai

28. §

(1) Ha a nyomozó hatóság a bírósági bűnjelkezelőnek 
bűnjelet, illetőleg bűnjeljegyzéket adott át, a bűnjelkezelő 
a kapott bűnjeljegyzéknek a bűnjel-nyilvántartókönyv 
(a letétekről vezetett nyilvántartás) bevételezési tételszá
mával ellátott egy példányát a bűnjel, illetőleg a bűnjel
jegyzék (egyéb iratok) átvételének elismeréseként a nyo
mozó hatóságnak visszaadja (visszaküldi), egy példányát 
bevételi bizonylatként megőrzi, egy példányát az ügyben 
eljáró ügyészségnek adja át (küldi meg) az ügy irataihoz 
való csatolás végett. A 2. § (1)—(4) bekezdésében említett 
okmányokat a bűnjelkezelő megőrzi. Az esetleges előzetes 
értékesítést a bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni.

(2) Ha az ügyészségi ügyszámot a bűnjelkezelővel 
nem közölték, a bűnjelkezelő köteles a bűnjeljegyzéknek 
az (1) bekezdés értelmében való megküldésével egyidejű
leg az ügyészt megkeresni az ügyészségi ügyszám közlése 
végett. Az ügyészségi irodakezelő a megkeresés kézhezvé
tele után a bűnjel bevételezési tételszámára hivatkozással 
az ügyészségi ügyszámot a bűnjelkezelővel haladéktalanul 
közli.

(3) A bűnjelkezelő az ügyészségi ügyszámot a nála le
vő bűnjeljegyzékben és a bűnjel-nyilvántartókönyvben fel
jegyzi.

29. §

(1) Ha a büntető eljárás során a nyomozó hatóság 
nem foglalt le bűnjelet, ezt a körülményt az ügyészséghez, 
illetőleg a bírósághoz küldött iratban röviden fel kell tün
tetni (pl. "bűnjel nincs" ).

(2) Ha az ügyben a nyomozás során bűnjel lefoglalásá
ra került sor, a nyomozó hatóság a bűnügyi iktatókönyv
ben és a büntető ügy iratborítóján, az ügyészségi irodake
zelő a B-lajstromban és a vádiratnak a bíróság részére szóló 
kiadmányán a „BŰNJEL” szót bélyegzővel feltünteti.

(3) Az ügyész a neki megküldött bűnjeljegyzéket a 
nyomozási iratok eredeti példányához csatolja.

(4) Ha az ügyben bűnjel lefoglalására került sor, és a 
nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész a nyomozást meg
szüntette, az erre vonatkozó határozatról és a bűnjelekre 
vonatkozó rendelkezéséről a bűnjelkezelőt haladéktalanul 
értesíti.

30. §

(1) A bírósági irodakezelő az iratborítékon a "BŰN
JEL" feliratot bélyegzővel feltünteti, ha az ügyben bűnjel 
került lefoglalásra.

(2) Ha a bírósági irodakezelő az iratok lajstromozása 
során megállapítja, hogy az ügyben bűnjel is lefoglalásra 
került, a lajstromszámot a bűnjelkezelővel — a bűnjel-nyil
vántartókönyv (a letétekről vezetett nyilvántartás) bevéte
lezési tételszámára való hivatkozással — közli. Nagyobb 
ügyforgalmú bíróságoknál a közlés több ügyre vonatkozó
lag együttesen is történhet; az irodakezelő ilyenkor heten
ként legalább egy alkalommal közli a lajstromszámokat a 
bűnjelkezelővel.

31. §

Ha az ügyész, illetőleg a bíróság a hozzá érkezett 
iratok alapján azt észleli, hogy a bűnjeljegyzéknek a 
bűnjelkezelőhöz megküldése bármilyen ok miatt nem 
történt meg, a szükséges intézkedéseket megteszi, illetőleg 
haladéktalanul intézkedik a megküldés iránt.

32. §

(1) A bűnjelet — a bűnjel kiadására, illetőleg elkobzá
sára vonatkozó döntés előtt — szemle, szakértői vizsgálat 
stb. céljára elismervény ellenében — a nyomozó hatóság, 
az ügyész, illetőleg a bíróság engedélyével — szabad kiadni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint kiadott bűnjelre már 
nincs szükség, a bűnjelet haladéktalanul vissza kell adni a 
bűnjelkezelőnek. A bűnjelek átvételére vonatkozó enge
délyt a bűnjelkezelő érvényteleníti és megőrzi.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglaltakat alkalmazni 
kell az érdekelt vagy valamely szerv őrizetében levő bűnje
lekre is.

33. §

(1) Ha az ügyész, 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 gondoskodik a bűnjelnek az illetékes szerv
hez szállításáról.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetben a bűnjel
kezelő a nála lévő bűnjeljegyzék alapján három példány
ban újabb bűnjeljegyzéket állít ki, és a bűnjellel együtt az
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illetékes szervhez továbbítja; e bűnjeljegyzéknek az átvevő 
bíróság (BGH) bűnjelkezelője által aláírt és a nyilvántartási 
tételszámmal ellátott egyik példánya az átvevő bíróság 
(BGH) bűnjelkezelőjénél marad, második példányát vissza 
kell küldeni az átadó bűnjelkezelőnek, harmadik példá
nyát pedig az ügyészségi (bírósági) iratokhoz kell csatolni.

(4) Ha az áttett ügyben lefoglalt bűnjelet előzetesen 
értékesítették (57-60. §), pénzintézethez, fegyveres tes
tülethez szállították be (R. 10. §), bírósági letétbe helyez
ték, illetőleg valamely szerv vagy az érdekelt őrizetében 
hagyták, az átadó a bűnjelre vonatkozó átvételi elismer
vényt, őrzéssel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, egyéb 
iratot stb. a bűnjeljegyzéknek az átvevő bíróság (BGH) 
bűnjelkezelőjénél maradó példányához csatolja. Az átvevő 
bíróság (BGH) bűnjelkezelője az említett iratok átvételét a 
bűnjeljegyzéknek az átadó bűnjelkezelő részére visszaadás
ra kerülő példányán elismeri.

34. §

(1) Ha a bíróság azt észleli, hogy az ügy iratai között 
bűnjelként kezelendő dolog (pl. takarékbetétkönyv, érték
papír stb.) van, haladéktalanul intézkedik a bűnjeljegyzék 
készítése és annak, valamint a dolognak a bűnjelkezelő ré
szére való átadása (bírósági letétbe helyezése), valamint a 
dolog bűnjelként történő kezelése iránt.

(2) A bűnjelként lefoglalt munkakönyv tekintetében 
a 91. §, és a nyilvánvalóan hamis értékpapírok esetében 
pedig a 86. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
irányadók.

35. §

(1) Ha a lefoglalt bűnjel előzetes értékesítése iránt a 
bíróság intézkedett, a bűnjelkezelő gondoskodik arról, 
hogy az értékesítést az iratok között levő bűnjeljegyzéken 
feljegyezzék.

(2) A bűnügy iratait csak akkor szabad irattárba ten
ni, illetőleg selejtezni, ha a bűnjelről intézkedés történt. 
Ha a bűnjel tekintetében az intézkedés megtörtént, az irat
borítékon levő „BŰNJEL” feliratot át kell húzni.

III. fejezet

Az elkobzott bűnjel értékesítését megelőző 
intézkedések

36. §

(1) A bíróság a bűnjel elkobzásáról a bűnjelkezelőt a 
külön jogszabállyal előírt egységes értesítés egy példányá
val vagy az elkobzásról szóló jogerős határozat eredeti bí
rói aláírással ellátott példányával értesíti.

(2) A bűnjelkezelő a bűnjel elkobzását az I. számú, il
letőleg — a 17. § (1) bekezdésében szabályozott esetben — 
a II. számú bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi.

(3) Az elkobzott bűnjeleket a többi bűnjeltől elkülö
nítve kell kezelni.

37. §

(1) A bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelke
zelője az elkobzott bűnjeleket — a bűnjel-nyilvántartó
könyvből történő kivezetés mellett — alkalmilag, de lega
lább hat havonként két példányban készített, összevont 
bűnjeljegyzékkel a BGH bűnjelraktárába beszállítja, kivéve 
ha a szállítás a bűnjel értékével arányban nem álló költsé
get okozna.

(2) A csekély értékű bűnjelet is be kell szállítani a 
BGH bűnjelraktárába, ha a szállítással kapcsolatban felme
rülő költség az egyéb (értékesebb) bűnjelek szállítási költ
ségét lényegesen nem növeli.

(3) A beszállításnál különösen ügyelni kell arra, hogy 
a szennyező és más káros hatású bűnjelek a küldemény 
egyéb tartalmának épségét ne veszélyeztessék.

38. §

(1) Ha a bíróság valamely szerv, illetőleg az érdekelt 
őrizetében hagyott bűnjel elkobzását mondta ki, erről a 
bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője a 
BGH-t haladéktalanul értesíti.

(2) A BGH-nak szóló értesítéshez csatolni kell az erre 
a célra kiállított bűnjeljegyzék két példányát. A bűnjel
jegyzékhez csatolni kell az őrzéssel kapcsolatban felvett 
jegyzőkönyvet és a rendelkezésre álló egyéb iratokat is.

(3) A BGH a (2) bekezdés szerint kapott bűnjeljegy
zékek alapján a bűnjelet a II. sz. bűnjel-nyilvántartó
könyvbe bejegyzi, majd ezt követően a bűnjeljegyzék 
egyik példányát — a bűnjel, illetőleg a jegyzőkönyv és 
egyéb irat átvételének elismerése, valamint a nyilvántar
tásba vétel tételszámának rájegyzése után — a bűnjelkeze-
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lést önállóan végző bíróság bűnjelkezelőjének visszaküldi.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően vis
szaküldött bűnjeljegyzék alapján a bűnjelkezelést önállóan 
végző bíróság bűnjelkezelője az átadást a bűnjel-nyilván
tartókönyvben feljegyzi.

Az elkobzott bűnjelek értékesítésének általános 
szabályai

39. §

(1) A bíróság, illetőleg a BGH bűnjelraktárában levő, 
valamint a 4—5. § értelmében valamely szervnek megőr
zésre átadott, illetve az érdekelt őrizetében hagyott elkob
zott bűnjel értékesítése iránt a BGH intézkedik.

(2) Ha a bűnjel az aránytalanul magas szállítási költsé
gek miatt nem szállítható be a BGH-hoz, a BGH az elkob
zott bűnjel értékesítéséről annak őrzési helyén gondosko
dik.

(3) Az értékesítésre a bírósági végrehajtás során lefog
lalt ingóságok értékesítésére vonatkozó jogszabályokat 
/: Vht 85-86. §-ai, a 14/1979. (IX.17.) IM sz. r. 35., 37. §, 
38. § (1)—(2) bek., 39. § (1) bek., továbbá a 117/1979. 
(IK. 1980. 1.) IM és a 107/1980. (IK.4.) IM sz. utasítá
sok:/ az ebben a fejezetben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.

40. §

(1) Az értékesítésre átadott bűnjelről a BGH ideigle
nesen átvételi elismervényt készít, melyben a bűnjel azo
nosításához, valamint minőségének és mennyiségének 
megállapításához szükséges adatokat részletesen fel kell 
tüntetni.

(2) Az átvevő szerv a BGH által kiállított ideiglenes el
ismervényen az átvételt elismeri.

41. §

(1) Az átvevő szerv a BGH ideiglenes átvételi elismer
vénye alapján az értékesítésre átvett bűnjelről az üzletkö
rében alkalmazott átvételi elismervényt állít ki és annak 
két példányát a BGH-nak haladéktalanul megküldi.

(2) Az átvételi elismervényen fel kell tüntetni

a/ a bírósági gazdasági hivatal megnevezését és számla
számát, amelyre az átutalást teljesíteni kell,

b/ az ügy számát, a terhelt nevét,

cl az átvett bűnjel részletes megjelölését, mennyiségét, 
minőségét,

d/ az átvett bűnjelnek az R. 5. §-a szerinti egységárát, 
összértékét, a felsorolt dolgok értékének végösszegét, az 
átvevőt megillető összeget, az átvevő által fizetendő ellen
értéket,

e/ az átvevő megnevezését és számlaszámát,

f/ az átvevő cégszerű aláírását és bélyegzőjének lenyo
matát.

(3) Egy átvételi elismervényen általában csak az 
ugyanabban a bűnügyben lefoglalt bűnjeleket szabad fel
tüntetni.

Az átszállítás költségei

42. §

(1) Az elkobzott bűnjelnek az átvevő részére való át
adása az átvevő telepén történik. Az átvevő szerv telepére 
történő átszállításról az átadó szerv köteles gondoskodni.

(2) Az átszállítás költségeit az átadó szerv a rendelke
zésére álló költségvetési fedezet terhére fizeti ki.

Eljárás bizományi értékesítés esetén

43. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése alapján bizományi érté
kesítésre átadott elkobzott bűnjellel kapcsolatos ügylet
ben megbízónak az átadó BGH-t kell tekinteni.

(2) Ha a bizományba átvett bűnjel értékesítésének si
kertelensége esetén az átvevő a bűnjelet az R. 3. § (2) be
kezdése alapján újrabecsüli, erről a BGH-t értesítenie kell.

(3) A BGH az új becsértékről szóló értesítés példánya
it a nála levő átvételi elismervényhez csatolja.

(4) Ha az átvevő a bizományi értékesítésre átvett bűn
jelet az átvételtől számított kilencven napon belül a BGH- 
nak visszaadja, a bűnjel visszaszállításáról és árverés útján 
történő értékesítéséről a BGH gondoskodik; a szállítással 
felmerülő költség a BGH-t terheli.

(5) Ha a BGH a bizományi értékesítésre átadott bűn
jelet visszaveszi, az átvételi elismervény és az új becsérték-
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ről szóló értesítés nála levő példányait érvényteleníti. 
A visszavétel megtörténtét a bűnjel-nyilvántartókönyvben 
és az iratoknál rögzíteni kell.

(6) A használt cikkek értékesítésével foglalkozó válla
lat mint bizományos az adásvételi szerződést az átadó 
szervvel maga is megkötheti. Ebben az esetben a 41—42. 
§-ok az irányadók.

44. §

A bizományi értékesítésre átadott elkobzott bűnjel 
átvételétől számított 90 nap eltelte után /:R. 3. § (3) be
kezdése:/ a bizományos az ellenértéket a BGH számlájára 
utalja át.

Az elkobzott bélyegek értékesítése

45. §

(1) Az elkobzott használt és használatlan magyar, ille
tőleg külföldi bélyegeket (gyűjteményeket, teljes soroza
tokat, egyes értékeket, tömegbélyegeket stb.) bizományi 
értékesítés céljából a Magyar Filatélia Vállalatnak kell át
adni, amely muzeális szempontból köteles azokat felül
vizsgáltatni.

(2) Az átvételi elismervényben az átadott bélyegeket 
a katalógus szerinti megjelöléssel és értékkel tételesen fel 
kell sorolni.

(3) A 43. § (6) bekezdése a Magyar Filatélia Vállalat
ra is irányadó.

Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
értékesítése

46. §

(1) Az elkobzott bontatlan, eredeti gyári csomagolású 
gyógyszerkészítményeket, valamint a gyógyszeralapanya
gokat a MEDIMPEX Gyógyszerkülkereskedelmi Közös 
Vállalatnak kell értékesítésre felajánlani.

(2) A gyógyászati segédeszközöket (felszereléseket) és 
orvosi műszereket az elkobzás után az Orvosi Műszerkeres
kedelmi Vállalatnak kell megvételre átadni.

Az elkobzott járművek értékesítésére vonatkozó 
külön rendelkezések

14

47. §

(1) Az elkobzott gépjármű értékesítése az erre jogo
sult kereskedelmi szerv útján történik.

(2) Az elkobzott vízi jármű értékesítése a Bizományi 
Áruház Vállalat útján történik.

(3) A nem Budapesten működő BGH az elkobzott 
gépjármű és vízi jármű átvételi helyének és időpontjának 
közlésére előzetesen megkeresést intéz az értékesítéssel 
foglalkozó szervhez.

(4) Légi jármű értékesítésével kapcsolatban a légügyi 
hatóság állásfoglalását kell kérni /:17/1981. (VI.9.) MT sz. 
rendelet:/.

(5) Ha a jármű értékesítés céljából történő átszállítá
sával felmerülő költség nincs arányban a jármű értékével, 
az értékesítés iránt árverésen kell intézkedni, amennyiben 
a jármű (közlekedési eszköz) személyi (magán) tulajdon 
tárgya lehet. Ebben a kérdésben a döntésre a BGH vezető
je jogosult.

Értékesítés árverésen

48. §

(1) Az R. 4. §-ában szabályozott esetekben az árveré
sen értékesítendő dolgot a bírósági végrehajtó végrehajtási 
jegyzőkönyvben összeírja, a jegyzőkönyv egy-egy példá
nyát a BGH-nak, az érdekelt, illetve valamely szerv őrize
tében hagyott vagy ez utóbbinak megőrzésre átadott bűn
jel esetén az azt őrző érdekeltnek, illetve szervnek átadja.

(2) Az árverést a bírósági végrehajtásról szóló jogsza
bályok rendelkezései szerint kell foganatosítani azzal az 
eltéréssel, hogy azt általában a dolog őrzési helyén kell 
megtartani. A dolog a becsérték leszállított mértékén alul 
is eladható.

(3) Az árverésen befolyt vételárat az árverés befejezé
se után haladéktalanul be kell fizetni a BGH által kezelt 
számlára.
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Értékesítés a Melléktermék- és Hulladékgyűjtő 
Vállalat útján

49. §

(1) Annak az elkobzott dolognak az értékesítése, 
amely kereskedelmi szervnél, bizományi úton vagy árveré
sen nem értékesíthető, a Melléktermék- és Hulladékgyűjtő 
Vállalat (a továbbiakban: MÉH) útján történik.

(2) Az átadás-átvételre és az átvételi elismervényre a 
MÉH útján történő értékesítés esetén is a 41—42. § irány
adó.

Lőfegyver és lőszer, valamint robbanó- és sugárzó 
anyagok elkobzása esetén irányadó eljárás

50. §

(1) Azt az elkobzott lőfegyvert és lőszert, amely a 
Magyar Néphadsereg tulajdona, az MN Fegyverzeti Főnök
ség (Budapest, Pf. 25. — 1885) által kijelölt alakulatnak 
kell elismervény ellenében átadni.

(2) Robbanó- és sugárzó anyagok stb. (24. §) elkob
zásáról az azt őrző szervet és a bűnjelkezelőt is értesíteni 
kell.

(3) Az engedély alapján személyi tulajdont képezhető 
lőfegyver és lőszer kivételével minden egyéb elkobzott lő
fegyvert és lőszert a területileg illetékes rendőrfőkapitány
ságnak kell elismervény ellenében átadni.

(4) Az (1)—(3) bekezdés szerint átadott elkobzott 
dolgokért térítést nem kell fizetni.

Az elkobzott értéktárgyak értékesítése

51. §

(1) A bírósági letétbe helyezett, esetleg más szerv által 
letétként kezelt, utóbb elkobzott értéktárgyak, valamint 
értékpapírok értékesítéséről az illetékes BGH gondoskodik.

(2) Az elkobzott

a/ arany, ezüst vagy platina felhasználásával készült 
tárgyat (tört vagy sérült állapotban is), a drágakövet és a 
nem használt fémórát az Óra- és Ékszerkereskedelmi Vál
lalatnak vagy a Bizományi Áruház Vállalatnak,

b/ a használt fémórát és a zálogjegyet a Bizományi 
Áruház Vállalatnak,

c/ a külföldi tulajdonában volt államkölcsönkötvényt 
a Pénzintézeti Központnak,

ál a magyar állam által 1945. január 1 -ét követően ki
bocsátott államkölcsönkötvényt, az egyéb kölcsönköt- 
vényt, a takarékbetétkönyvet, a takaréklevelet, a sorsjáték 
és fogadások nyereményszelvényeit (számjegyzékkel), 
KST tagkönyvet az Országos Takarékpénztár központjá
nak,

e/ az a/—d/ pont alá nem tartozó értéktárgyat az érté
kesítéssel foglalkozó szervnek

kell átadni.

Az értékesített dolog ellenértékének átutalása

52. §

(1) Az adásvételi szerződéssel átvett dolog ellenérté
két az átvevő szervnek az átadó BGH számlájára haladék
talanul át kell utalnia.

(2) A bizományi értékesítésre átvett dolog ellenérté
két az értékesítést követően haladéktalanul át kell utalni 
az átadó BGH által megjelölt számlára.

(3) Az 51. § szerint értékesítésre kerülő értéktárgyak 
ellenértékét, kamatozó értékpapír esetén az ellenérték ka
mattal növelt összegét kell a BGH számlájára haladéktala
nul átutalni.

53. §

Amennyiben az átvevő szerv az értékesítés után a do
log ellenértékét a BGH újabb felhívását követő nyolc na
pon belül sem utalja át a megjelölt számlára, a BGH a kö
vetelést a "Fizető átutalása helyett" jelzéssel ellátott be
szedési megbízással érvényesíti /:2/1976. (PK 23.) MNB 
sz. körlevél 6. pontjának harmadik bekezdése, továbbá a 
408/1976. (PK23.) MNB sz. tájékoztató II. fejezetének
8. és 23. pontja:/.

Az elkobzott bűnjel értékesítésének feljegyzése

54. §

(1) A bűnjelkezelő az elkobzott bűnjelek értékesítésé
nek megtörténtét, a számlára befolyt ellenérték összegét 
és bevételezési adatait is feljegyzi a bűnjel-nyilvántartó
könyvben.

(2) Ha az elkobzott bűnjel valamely szerv részére té
rítés nélkül kerül átadásra, a bűnjel-nyilvántartókönyvben 
(a letétekről vezetett nyilvántartásban) ezt a körülményt 
kell feljegyezni.
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55. §

(1) Ha az 51. §-ban említett takarékbetétkönyveket 
(értékpapírokat) a Pénzintézeti Központ, illetőleg az Or
szágos Takarékpénztár — azok értékesítéséig — letétként 
kezeli, a bűnjel-nyilvántartókönyvben (a letétekről veze
tett nyilvántartásban) az átvételről szóló elismervény alap
ján a letétbe helyezést fel kell jegyezni.

(2) A bűnjel-nyilvántartókönyv (a letétnyilvántartás) 
vezetése szempontjából az (1) bekezdésben említett ügyet 
mindaddig folyamatban lévőnek kell tekinteni, amíg a le
tétként átvett bűnjel ellenértéke a BGH számlájára be nem 
folyt.

Eljárás a bírósági letétként, illetve egyéb szerv által 
kezelt összeg elkobzása esetén

56. §

(1) A bírósági letétként, valamint bármely egyéb szerv 
által kezelt összeg elkobzásáról értesíteni kell a BGH-t, va
lamint az elkobzott összeget kezelő szervet.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeget az elkobzás
ról szóló értesítés átvételét követően haladéktalanul át kell 
utalni a BGH számlájára.

(3) Az előzetes értékesítésből származó, bármely 
szerv által kezelt összeggel kapcsolatban — elkobzás ese
tén — az (1)—(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

IV. fejezet

A büntető eljárás során lefoglalt dolog előzetes 
értékesítése

57. §

(1) Ha a lefoglalt dolgot az R. 7. §-ában meghatáro
zott okból előzetesen értékesíteni kell, az előzetes értéke
sítés iránt intézkedő hatóság — ha ez a további eljárás ér
dekében szükségesnek látszik és lehetséges — az előzetes 
értékesítésre kerülő bűnjelből mintát tart vissza.

(2) A mintát úgy kell megőrizni, hogy állagában -  a 
lehetőséghez képest — meg ne változzék, és ne lehessen ki
cserélni.

(3) Azt, hogy a bűnjelből mintát tartottak vissza, -  a 
minta mennyiségének és lényeges tulajdonságainak megje
lölésével —, a bűnjel-nyilvántartókönyv „Megjegyzések 
rovatában fel kell tüntetni. Ebben a rovatban kell feltün
tetni a mintával kapcsolatos további intézkedéseket is. 
A minta kezelése és esetleges értékesítése (megsemmisítése)

a bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint történik.

58. §

Az előzetes értékesítés iránt intézkedő hatóság 
— ha ez a további eljárás érdekében szükségesnek látszik — 
az előzetes értékesítésre kerülő bűnjelről fényképet vagy 
részletes leírást tartalmazó jegyzőkönyvet készít.

59. §

Az előzetes értékesítés iránt intézkedő hatóság az R. 
7. § (1) bek. a/—c/ pontjában foglalt valamely feltétel 
megállapítása érdekében az előzetes értékesítés elrendelése 
előtt szakértő közreműködését veheti igénybe.

60. §

A lefoglalt dolgok előzetes értékesítése során az el
kobzott bűnjelek értékesítésére vonatkozó rendelkezése
ket alkalmazni.

Az előzetes értékesítésből eredő összeg kezelése

61. §

(1) A lefoglalt dolog előzetes értékesítése során be
folyt összeget az előzetes értékesítést elrendelő hatóság ál
tal megjelölt számlára kell befizetni, illetve átutalni. Egy
idejűleg fel kell hívni a számla kezelőjét, hogy a számlán 
jóváírt összegről és a bevételezési adatokról az elrendelő 
hatóságot értesítse.

(2) Ha az előzetes értékesítést elrendelő nyomozó ha
tóság a nyomozás iratait az ügyészhez továbbítja, az előze
tes értékesítés során befolyt és a saját számlájára befizetett 
összeget haladéktalanul át kell utalnia a bírósági letéti 
számlára. Az erre vonatkozó intézkedés megtételét az ügy
iratokhoz csatolt bűnjeljegyzéken is fel kell tüntetni. Egy
idejűleg — a terhelt nevének és egyéb adatainak megjelölé
sével — a BGH-t is értesíteni kell arról, hogy mely számlá
ról, mikor, milyen összeg átutalása iránt történt intézke
dés. Az értesítéshez csatolni kell a bűnjeljegyzék egy pél
dányát is.

(3) A bűnjelkezelő a bűnjel előzetes értékesítésének 
megtörténtét a bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyzi. A 
BGH bűnjelkezelője ezen kívül az értékesítés eredménye
ként a letéti számlára befolyt ellenérték összegét és bevé
telezési adatait is feljegyezi a bűnjel-nyilvántartókönyvben.

(4) A BGH a (2) bekezdésben megjelölt összegnek a 
bírósági letéti számlán történt jóváírásáról az ügyészt, illet-
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ve a bíróságot haladéktalanul értesíti, az ügyre vonatkozó 
adatok feltüntetése mellett.

V. fejezet

A lefoglalt dolgok visszaadása a jogosult részére

62. §

(1) A bűnjelkezelőnek átadott és nem bírósági letét
ként kezelt bűnjelnek a jogosult részére való visszaadása 
(kiadása, a továbbiakban együtt: visszaadás) iránt a bíróság, 
az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határozattal intéz
kedik.

(2) A bűnjel visszaadását elrendelő határozatban fi
gyelmeztetni kell a jogosultat, hogy ha a bűnjelet a határo
zat kézbesítésétől számított harminc napon belül nem ve
szi át, a bűnjel értékesítése iránt történik intézkedés, és 
ebben az esetben csupán az értékesítés során befolyt ellen
értéket utalják ki részére, ha pedig az értékesítés nem ve
zet eredményre, a bűnjel megsemmisítésére kerül sor /:95. 
§ (1) bek. cl pontja:/.

(3) A bírósági letétként kezelt bűnjelnek a jogosult ré
szére való visszaadásával kapcsolatban a bírósági letétekre 
vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(4) A határozatot mind a jogosulttal, mind a bűnjel
kezelővel közölni kell; a határozatnak a bűnjelkezelő ré
szére szóló kiadmányát eredeti aláírással és bélyegzővel 
kell ellátni.

(5) Ha a bíróság az ítéletben rendelkezik a bűnjel vis
szaadása felől, rendelkezését a bűnjelkezelővel a külön jog
szabállyal előírt egységes értesítésen vagy a jogerős ítélet 
egy példányának megküldésével közli.

63. §

A bűnjelkezelő a bűnjel visszaadásának elrendelését a 
bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegyezi.

64. §

(1) A terhelttel szemben fennálló igazságügyi követe
lés, valamint polgári jogi igény biztosítására a visszaadni 
rendelt dolgot vissza lehet tartani /:Be 102. § (5) bek.:/.

(2) Ha a visszatartott dolog forintérték és az megha
ladja az (1) bekezdés szerinti követelést, annak teljes ki- 
egyenlítése után fennmaradó különbözetet kell a jogosult 
részére visszautalni.

(3) Egyéb visszatartott dolog értékesítése esetén a bí
rósági végrehajtás szabályai szerint kell eljárni.

65. §

(1) Ha a jogosult a bűnjel átvétele céljából még nem 
jelentkezett, a bűnjelkezelő — az értesítés, illetőleg a jog
erős ítélet kézhezvételétől számított harminc nap eltelté
vel — felhívja a jogosultat a bűnjel 15 napon belül történő 
átvételére, és figyelmezteti őt az átvétel elmulasztásának 
következményeire.

(2) Amennyiben a jogosult bv. intézetben van fogva 
tartva, a visszaadni rendelt, letéti kezelésre alkalmas bűn
jelet a bv. intézetnek kell megküldeni a bv. szabályok sze
rinti kezelés céljából (azzal, hogy a szabadulásig a letéti 
tárgyakkal együtt őrizze). A bv. intézet az átvételi elismer
vényt a bűnjelkezelőnek megküldi.

66. §

(1) Ha a bűnjelet a bíróság a bűnjelkezelőtől a tárgya
lásra (egyéb eljárási cselekményhez) bekérte, és a bíróság a 
bűnjelnek a jogosult részére való visszaadása iránt hozott 
határozatot és az nyomban jogerős lett, a bűnjelet a tár
gyaláson jelenlevő jogosult részére a bíróság — elismervény 
ellenében -  kiadja.

(2) A bűnjelnek az (1) bekezdésben szabályozott kia
dása esetén ezt a körülményt a bíróság a bűnjelkezelőnek 
megküldött határozatban (értesítésen) feltünteti és az (1) 
bekezdésben említett elismervényt a határozathoz (értesí
téshez) csatolja.

(3) A bűnjelkezelő a határozat (értesítés) alapján a 
bűnjel kiadásának megtörténtét a bűnjel-nyilvántartó
könyvben feljegyzi, a 32. § ( l) - (2 )  bekezdés szerint 
kiállított elismervényt érvényteleníti és megőrzi.

67. §

(1) Ha a bűnjel valamely szerv őrizetében van (4. §) 
és a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elrendel
te a bűnjelnek a jogosult részére való visszaadását, a jogo
sult értesítésével (a bűnjel átvételére való felhívással) egyi
dejűleg a bűnjel őrzését ellátó szervet arra hívja fel, hogy a 
bűnjelet a határozat alapján jelentkező jogosultnak elis
mervény mellett adja át, és az elismervény egy példányát 
küldje meg a bíróságnak (az ügyésznek, a nyomozó ható
ságnak).

(2) A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) az elismer
vényt a bűnjelkezelőhöz továbbítja, aki a bűnjel kiadását 
— annak alapján — a bűnjel-nyilvántartókönyvben feljegy
zi.
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(3) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben a jogo
sultat a bűnjel átvételére a 62. § szerint kell felhívni.

68. §

(1) A bűnjelet a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó 
hatóság határozatában megjelölt jogosultnak, vagy a jogo
sult — írásbeli meghatalmazással ellátott — meghatalma
zottjának lehet kiadni.

(1) Ha a jogosult nem magyar állampolgár, vagy olyan 
magyar állampolgár, akinek állandó lakóhelye külföldön 
van, és a bűnjel visszaadásának elrendelésekor nem tartóz
kodik Magyarországon, a visszaadni rendelt bűnjelet — kulturális 

 értékű tárgy esetében a 3/1977. (III.29.) KM sz. 
rendeletben előírt engedély egy példányával — a Külügy
minisztérium Konzuli Főosztályának kell elismervény elle
nében átadni, illetőleg ajánlott küldeményként megkülde
ni.

71. §

(2) A jogosult, illetőleg a meghatalmazott személy- 
azonosságát személyi igazolványával köteles igazolni.

(3) Az 5000 forintot meg nem haladó becsértékű 
bűnjelet a jogosult részére közokiratba vagy teljes bizo
nyító erejű magánokiratba (Pp 196. §) foglalt kérelmére, 
veszélyére és költségére — tértivevényes ajánlott külde
ményként vagy csomagban, illetőleg értéklevélben — pos
tán is meg lehet küldeni, ha a bűnjel postai szállításra al
kalmas.

69. §

(1) Ha a jogosult jogi személy, a meghatalmazást a 
jogszabályban előírt aláírással és bélyegzővel kell ellátni.

(2) Ha a jogosult magánszemély, két tanú az aláírá
sával igazolja, hogy a jogosult a meghatalmazást előttük 
aláírta, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte 
el; a meghatalmazáson a tanuk lakóhelyét (lakcímét), va
lamint személyi számát is fel kell tüntetni.

(3) Jelentős értékű dolog átvételére adott meghatal
mazást a közjegyzőnek, a bíróságnak vagy a községi (váro
si, kerületi) tanács végrehajtó bizottsága titkárának kell 
hitelesítenie. Ha a jogosult a szabadságvesztés büntetését 
tölti (előzetes letartóztatásban vagy szigorított őrizetben 
van), a meghatalmazást a bv. intézet parancsnoka is hitele
sítheti.

70. §

(1) A jogosult, illetőleg a jogosult helyett eljáró meg
hatalmazott a bűnjel átvételét a bűnjel-nyilvántartókönyv 
10. rovatában aláírásával vagy külön átvételi elismervény
nyel ismeri el.

(2) A meghatalmazást, illetve a külön átvételi elismer
vényt a bűnjelkezelő a nála levő értesítéshez, illetőleg a ki
utaló határozatnak a nála levő kiadmányához csatolja.

(2) A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya gon
doskodik az (1), bekezdésben említett bűnjelnek diplomá
ciai vagy konzuli úton a jogosult részére történő eljuttatá
sáról.

(3) A 62. § (2) bekezdésében foglalt következmé
nyekre a jogosultat ebben az esetben is Figyelmeztetni kell.

72. §

(1) Ha a bűnjelet a bíróság, az ügyész, illetve a nyo
mozó hatóság a jogosultnak visszaadni rendeli, de a jogo
sult (meghatalmazottja) azt a lefoglaláskor készített irat
ból megállapítható minőségi állapotnál rosszabb minőség
ben találja, a bűnjelet a jogosult és a bűnjelkezelő jelenlé
tében szakértővel meg kell vizsgáltatni. A vizsgálat meg
állapításairól -  utalással az eredetileg rögzített minőségi 
állapotra és a lefoglalási iratra — jegyzőkönyvet kell készí
teni. Ha a jogosult a vizsgálat után a bűnjelet átveszi, ezt a 
tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a jogosult 
(meghatalmazott), a bűnjelkezelő és a közreműködő szak
értő aláírja.

Ha a bűnjel átvételére jogosult személy ismert, de is
meretlen helyen tartózkodik — ide nem értve a 71. §-ban 
szabályozott esetet — és így a bűnjel visszaadását (kiadá
sát) elrendelő határozatot nem lehet vele közölni, az a bí
róság (ügyész, nyomozó hatóság), amely a bűnjel vissza
adását elrendelő határozatot hozta, hirdetményi úton ha
ladéktalanul intézkedik a bűnjel átvétele /:Be 114. § (3) 
bek.:/ iránt; erről a bűnjelkezelőt is értesíti.

74. §

(1) Ha a hirdetmény kifüggesztését követő negyven
öt nap alatt a bűnjel átvételére jogosult személy nem je
lentkezik, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság 
a bűnjel értékesítését, illetőleg megsemmisítését rendeli el.
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(2) A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) a hirdet
mény kifüggesztését követő negyvenöt nap eltelte előtt is 
elrendelheti az értékesítést (megsemmisítést), ha a bűnjel 
negyvenöt napig való tárolása esetén romlásnak volna kité
ve, vagy ha a kezelése a bűnjel értékével arányban nem 
álló költséggel járna.

(3) A bíróság (ügyészség, nyomozó hatóság), valamint 
a helyi tanács hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetményt — 
a kifüggesztésre és a kifüggesztés időtartamára utaló zára
dékkal ellátva — az értékesítést (megsemmisítést) elrende
lő határozathoz kell csatolni.

75. §

Ha a jogosult személy a bűnjelet a részére kézbesített 
határozatban, illetőleg a bűnjelkezelő felhívásában /: 65. §
(1) bek. :/ megállapított határidő alatt nem vette át, az érté
kesítés, illetőleg a megsemmisítés elrendelése iránt a BGH, 
illetőleg a nyomozó hatóság vezetője írásban intézkedik 
/:95. § (1) bek. c/ pontja:/.

76. §

(1) A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) által vissza
adni rendelt, de a jogosult által át nem vett bűnjelnek a 
BGH-hoz való beszállítása és a bűnjel értékesítése az el
kobzott bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint történik; 
az értékesítés során befolyt ellenértéket a BGH számlájára 
kell befizetni.

(2) Az ellenértékre a jogosult a polgári jog szerinti ál
talános elévülési határidőn belül igényt tarthat.

(3) A jogosult által át nem vett bűnjelek értékesítésé
nek feljegyzésére az 54. § (1) és (2) bekezdése megfelelő
en irányadó.

77. §

A Be 102. §-ának (3) bekezdése alapján az állam tu
lajdonába került bűnjel értékesítésére az elkobzott bűnje
lekre vonatkozó szabályok irányadók. Az ilyen bűnjel ér
tékesítéséből befolyt ellenértéket a BGH által kezelt szám
lára kell befizetni.

78. §

(1) A jogosult a BGH számlájára a 73—75. § alapján 
befizetett összeg kiutalására vonatkozó igényét az első fo
kon eljárt bíróságnál, az ügyésznél, illetőleg a nyomozó 
hatóságnál jelentheti be.

(2) A bíróság (ügyész, nyomozó hatóság) az igényét 
bejelentő személy meghallgatása után határoz arról, hogy 
az összeget kinek a részére kell kiadni.

(3) A jogerős határozat eredeti aláírással ellátott pél
dányát az összegnek a jogosult részére való kiutalása vé
gett meg kell küldeni a BGH-hoz.

Az előzetesen értékesített bűnjel visszaadásával 
kapcsolatos eljárás

79. §

(1) Ha a jogosult részére visszaadni rendelt bűnjelet 
bizományi úton való előzetes értékesítés céljából átadták, 
de az értékesítés még nem történt meg, a BGH a bíróság
nak (ügyésznek) a bűnjel visszaadását elrendelő határozata 
alapján a bűnjelet a bizományostól visszakéri. A bizomá
nyos által esetleg felszámított költséget a BGH viseli.

(2) Ha a visszaadás iránt a nyomozó hatóság intézke
dik, az (1) bekezdésben említett visszakérés a nyomozó 
hatóság feladata; az esetleges költség a nyomozó hatóságot 
terheli.

80. §

(1) Ha a lefoglalt dolgot a jogosultnak természetben 
már nem lehet kiadni, az R. 9. § (1) bekezdés szerint 
kell eljárni.

(2) Ha az eljáró hatóság a lefoglalt dolog előzetes érté
kesítéséből származó összeget utalja ki a jogosultnak (R.
9. §), az erre vonatkozó határozatát a kiutalás foganato
sítása végett annak a szervnek küldi meg, amelynek szám
lájára az előzetes értékesítésből befolyt összeget befizet
ték (átutalták). (61. §).

(3) A kiutalást elrendelő határozatot a jogosultnak, 
valamint annak a BGH-nak, illetve bűnjelkezelőnek is meg 
kell küldeni, amely a hozzá be nem szállított bűnjelet nyil
vántartásba vette.

Pénzbeli juttatás

81. §

(1) Az igazságügyminiszternek az R. 9. § (4) bekez
dése szerinti döntéséről a bíróság a jogosultat és a BGH-t 
értesíti. Az értesítés alapján a BGH intézkedik a pénzbeli 
juttatás összegének a jogosult részére való kiutalása iránt.

(2) A pénzbeli juttatás összegét, valamint az értékesí
tést lebonyolító szerv által esetleg felszámított költséget a 
bírósági költségvetés terhére kell elszámolni.
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Egyes különleges kezelést kívánó lefoglalt, 
elkobzott dolgokra vonatkozó 

rendelkezések

82. §

(1) Az R. 10. §-a alapján a fegyveres erőknek, fegyve
res testületnek, illetve rendészeti szervnek átadott bűnjel 
elkobzásáról szóló határozatot meg kell küldeni a testület
nek, valamint a BGH-nak.

(2) A bűnjelkezelő a határozat alapján az elkobzást, 
illetve a kiadást a bűnjel-nyilvántartókönyvbe bejegyzi és 
az ügyet befejezettnek tekinti.

VI. fejezet

83. §

(1) A lefoglalt devizaértéket, így a külföldi fizetőesz
közt, a külföldi pénzértékre szóló, külföldi kötelezettségét 
megállapító pénzhelyettesítő eszközt és értékpapírt, vala
mint az aranyat (ideértve az arany pénzérmét is), a plati
nát és az ezüstöt (az ezüst pénzérmét) a Budapesten mű
ködő nyomozó hatóság közvetlenül, a vidéken működő 
nyomozó hatóság a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja út
ján a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztályához jut
tatja el, amely azokat az eljáró hatóság további intézkedé
séig letétként kezeli.

(2) Az átadás alkalmával a Magyar Nemzeti Bankkal 
közölni kell a terhelt nevét, egyéb személyi adatait, vala
mint a büntető ügy számát.

(3) A Magyar Nemzeti Bank az átvett értékekről elis
mervényt állít ki. Az elismervényben az értékekről olyan 
részletes leírást kell adni, hogy az átvett értékek azonossá
ga, helyettesíthető dolgok esetében azok összege, illetőleg 
mennyisége kétségtelenül megállapítható legyen.

(4) A nyomozó hatóság az elismervény egy példá
nyát — a bűnjeljegyzékkel együtt — a nyomozás befejezé
sekor megküldi a BGH-nak. Ha a devizaérték valamely ok
ból a BGH-hoz (bírósághoz) került, az az (1) bekezdés sze
rinti átadás iránt intézkedik. A bűnjelkezelést önállóan 
végző bíróság ebben az esetben az átvételi elismervényt a 
bűnjel elkobzása után, az elkobzást kimondó jogerős hatá
rozat egy példányával küldi meg a BGH-nak.

(5) A Magyar Nemzeti Bank részére átadott értéket a 
BGH a 10. és a 17. §-ban foglaltak szerint veszi nyilván
tartásba.

84. §

(1) A bíróság a Magyar Nemzeti Bank részére átadott 
értékek elkobzására vonatkozó jogerős határozatát a Ma
gyar Nemzeti Bank központjához (Jogi Főosztályához) 
azzal a felhívással küldi meg, hogy az elkobzott dolgok el
lenértékét — a határozat kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül -  utalja át a BGH számlájára. A határozatot 
és az MNB-nek küldött felhívás másolatát a BGH-nak is 
meg kell küldeni.

(2) A Magyar Nemzeti Bank központja az ellenértéket 
az (1) bekezdésben említett határidőn belül átutalja; ha 
azonban az átadott értékek értékesítésének akadálya van, 
az ellenérték átutalása iránt csak az értékesítés után intéz
kedik. Erről értesíti a BGH-t, és közli az értékesítéshez 
előreláthatóan szükséges időtartamot.

(3) A hamis arany (ideértve az arany pénzérmét is), a 
platina és ezüst esetében a 87. §-nak megfelelően kell el
járni.

(4) Ha a bűnjelet a jogosult részére vissza kell adni, a 
Magyar Nemzeti Bank a bíróság (ügyész, nyomozó ható
ság) határozatának megfelelően intézkedik. A határozatot 
a BGH-nak is meg kell küldeni.

(5) Ha a jogosult a devizarendelkezések szempontjá
ból külföldinek tekintendő személy, a devizagazdálkodás 
szabályai szerint kell eljárni.

85. §

(1) Ha a bíróság az elkobzást kimondó határozatában 
úgy rendelkezett, hogy a bűnjelet az R. 6. §-ának ( 1) be
kezdése értelmében az illetékes minisztérium rendelkezé
sére kell bocsátani, a bűnjelkezelő értesíti az illetékes mi
nisztériumot a bűnjel őrzési helyéről, valamint arról, hogy 
a bűnjel mikor vehető át. Az értesítésben fel kell tüntetni 
a bírósági határozatnak a bűnjelre vonatkozó részét, vala
mint a bűnjel részletes leírását.

(2) Az illetékes minisztérium által kijelölt szerv meg
bízottja az átvételre jogosultságát igazolja. A megbízott 
személyazonosságát a személyi igazolványa alapján kell 
megállapítani. A bűnjel átvételéről elismervényt kell ki
állítani.

(3) A bűnjelnek a kijelölt szervhez való szállításával 
felmerülő költség a kijelölt szervet terheli.

(4) Ha az R. 6. §-ának (1) bekezdésében meghatáro
zott bűnjelet az elkobzás kimondása előtt átadták az ille
tékes minisztérium által kijelölt szervnek, a bűnjelkezelő 
az elkobzást kimondó határozatról értesíti az illetékes mi
nisztériumot. Az értesítésben fel kell tüntetni a bírósági
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határozatnak a bűnjelre vonatkozó részét, a bűnjel részle
tes leírását, az őrzést végző szerv megnevezését, az átadás 
időpontját és azt, hogy a bűnjel véglegesen az illetékes mi
nisztérium rendelkezésére áll.

(5) Ha az R. 6. §-ának (1) bekezdésében meghatáro
zott bűnjelre az illetékes minisztérium nem tart igényt, a 
bűnjelet az általános szabályok szerint kell értékesíteni.

Pénz-, kötvény- és bélyeghamisítással kapcsolatos 
eljárás

86. §

(1) Hamis pénz vagy pénzhelyettesítő eszköz (köt
vény, bélyeg, nemzetközi válaszdíj szelvény), az azok elő
állítására, illetőleg megváltoztatására alkalmas eszközök és 
tárgyak lefoglalásáról — azok részletes leírásával — a lefog
lalással egyidejűleg értesíteni kell a BM ORFK Rendészeti 
Osztályát, valamint a Magyar Nemzeti Bankot, illetőleg a 
Magyar Posta Központját. Az értesítésben tájékoztatást 
kell adni arról, hogy az eljárás lefolytatására előrelátható
lag melyik bíróság lesz illetékes.

(2) A lefoglalt hamis pénzt vagy pénzhelyettesítő esz
közt a lefoglalástól számított nyolc napon belül át kell ad
ni a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztályának /:(83. 
§ (1) bek.:/.

Elkobzott bűnjelek elhelyezése a Bűnügyi Múzeumban

89. §

(1) Azt az elkobzott, illetőleg a Be 102. § (3) bekez
dése alapján az állam tulajdonába került bűnjelet, amely a 
bűnüldözési és kriminalisztikai oktatáshoz, kiállításhoz, 
tudományos feldolgozáshoz felhasználható, a Bűnügyi 
Múzeumban /:Budapest, Mosonyi u. 9. — Pf. 314/3, 
-  1903 - ,  2/1967. / BK 1968/1., IK 1968/2. BM-MM sz. 
utasítás:/, illetőleg a Budapesti Igazságügyi Orvosszakértői 
Intézetben kell elhelyezni. Ez a rendelkezés nem vonatko
zik a védett muzeális emlékre, továbbá a közgyűjtemény
ből vagy védett muzeális gyűjteményből kikerült tárgyra; 
ezekre az R. 6. §-a irányadó.

(2) A Bűnügyi Múzeumban kell elhelyezni az (1) be
kezdésben meghatározott bűnjelen kívül azt az elkobzott, 
egyébként értékesíthető, illetőleg megsemmisítésre kerülő 
bűnjelet is, amelynek átadását — annak bűnügyi jellegze
tességeire tekintettel — a Bűnügyi Múzeum külön iratban 
kéri.

(3) Ha a bűnjel a terjedelme, súlya vagy egyéb körül
mény (pl. törékenység) folytán nem alkalmas a postai szál
lításra, a bűnjelkezelő erről értesíti a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányságot; ebben az esetben a bűnjel Bűnügyi 
Múzeumba szállításáról a megyei (budapesti) rendőrfőka
pitányság gondoskodik.

Bűnjelek átadása a Belügyminisztérium részére

90. §

87. §

(1) Az elkobzott hamis pénzt vagy pénzhelyettesítő 
eszközt, valamint az ezek előállítására, illetőleg megváltoz
tatására alkalmas eszközöket és tárgyakat a Magyar Nem
zeti Banknak kell kiadni.

(2) Az elkobzásról szóló bírósági határozatot eredeti 
bírói aláírással ellátva meg kell küldeni a BM ORFK Ren
dészeti Osztályának, a Magyar Nemzeti Bank Jogi Főosz
tályának, valamint a BGH-nak.

88. §

Az elkobzott hamis magyar állam-, valamint egyéb 
kölcsön-kötvényt az Országos Takarékpénztárnak, a ha
mis bélyegeket és nemzetközi válaszdíj szelvényt pedig a 
Magyar Posta Központjának kell kiadni.

(1) Ha az eljárás az állam vagy az emberiség elleni 
bűncselekmény miatt folyt, a Belügyminisztériumnak kell 
átadni azt az elkobzott bűnjelet, amelyet a bűncselek
mény elkövetéséhez eszközül használtak vagy szántak, ille
tőleg amely a bűncselekmény elkövetése útján jött létre, 
vagy amelyben a bűncselekmény megvalósult (pl. röpcédu
la, egyéb sajtótermék stb.). Ez a rendelkezés nem vonatko
zik a védett muzeális emlékre, továbbá a közgyűjtemény
ből vagy védett muzeális gyűjteményből kikerült tárgyra; 
ezekre az R. 6. §-ának (1) bekezdése irányadó.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűnjelet a 
bűnjelkezelő — a bíróság határozata alapján — a BM Ki
képzési és Tanulmányi Csoportfőnökségének (Budapest, 
V., Münich Ferenc u. 28., Pf. 314. — 1903) küldi meg.

(3) A 89. § (3) bekezdése az e paragrafusban emlí
tett bűnjelekkel kapcsolatban értelemszerűen irányadó.

(4) Kábítószer elkobzása esetén annak további sorsá
ról a BM ORFK Rendészeti Osztálya az Egészségügyi Mi
nisztériummal egyetértésben dönt.
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A bűnjelként lefoglalt munkakönyvvel kapcsolatos 
eljárás

91. §

(1) A lefoglalt munkakönyvét az ügy iratainál kell ke
zelni.

(2) Az, akinek a munkakönyvét bűnjelként lefoglal
ták, az eljáró hatóság igazolása alapján már az eljárás befe
jezése előtt kérheti a munkakönyv kiállítására jogosult 
szervtől, hogy számára munkakönyv-másodlatot állítson 
ki. Ha a munkakönyv bűnjelként való lefoglalása hamisítás 
gyanúja miatt történt, a hatóság az igazolásban ezt a kö
rülményt a hamisnak látszó adatokra utalással feltünteti.

92. §

(1) Ha a bíróság megállapítása szerint valamely mun
kakönyvet meghamisították, a bíróság a meghamisított 
munkakönyv tulajdonosát arról tájékoztatja, hogy az erre 
jogosult szervtől munkakönyv-másodlatot kérhet.

(2) A bűnjelként lefoglalt meghamisított munkaköny
vet a bíróság a büntető eljárás befejezése után — a jogerős 
határozat csatolásával — a Központi Munkakönyv Nyilván
tartónak (Budapest V., Alkotmány u. 10., Pf. 32. 1363) 
küldi meg.

(3) Ha a lefoglalt munkakönyv tulajdonosa a 91. § 
(2) bekezdése alapján már a büntető eljárás befejezése 
előtt a munkakönyv-másodlat kiállításához szükséges iga
zolást kapott az eljáró hatóságtól, a bíróság a büntető eljá
rás jogerős befejezése után — a jogerős határozat csatolá
sával — a bűnjelként lefoglalt munkakönyvet akkor is meg
küldi a Központi Munkakönyv Nyilvántartónak, ha a le
foglalt munkakönyv nem bizonyult hamisítottnak.

A bűnjelként lefoglalt egyéb okmányokkal kapcsolatos 
eljárás

93. §

(1) A bűnjelként lefoglalt útlevelet, személyi igazol
ványt, katonai igazolványt, munkáltatói igazolványt, gép- 
járművezetői jogosítványt és egyéb okmányt az iratokhoz 
kell csatolni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt okmányokat elkob
zás után az elkobzást kimondó határozattal együtt a ki
állító szerv részére — a 71. § (1) bekezdése esetében a BM 
KEOKH előzetes egyetértésével a Külügyminisztérium 
Konzuli Főosztálya útján — kell megküldeni.

Bűnjelként lefoglalt sajtótermékekkel kapcsolatos 
eljárás

94. §

Muzeális emléknek nem tekinthető sajtótermékek 
— könyvek, zeneművek, térképek, metszetek, plakátok, 
röpiratok stb. — lefoglalásáról, valamint elkobzásáról — a 
90. § figyelembevételével — a Művelődési Minisztériumot 
kell értesíteni.

VII. fejezet

Bűnjelek megsemmisítése

95. §

(1) A Be 102. § (4) bekezdése, illetve az 1979. évi 
11. számú törvényerejű rendelet 89. § (2) bekezdése ér
telmében meg kell, illetőleg meg lehet semmisíteni azt a 
bűnjelet, amelynek

a/ megsemmisítését a bíróság, az ügyész vagy a nyo
mozó hatóság elrendelte,

b/ elkobzását kimondták, azonban megsemmisítését 
nem rendelték el, de eredeti állapotban való értékesítése a 
közbiztonságot, a közrendet, a közegészséget vagy a köz
erkölcsöt sértené, illetőleg veszélyeztetné (pl. álkulcs, vé
res ruhadarab, horror film, pornográf kép, -film stb.),

c/ értékesítése nem vezetett sikerre, illetőleg amel
lyel kapcsolatban — a bűnjel értéktelenségére tekintettel — 
az értékesítés megkísérlése sem mutatkozott indokoltnak, 
ide értve a 75. §-ban foglaltakat is,

d/ lefoglalását megszüntették, az értéktelen és arra 
senki nem tart igényt, vagy a meghatározott idő alatt nem 
vették át /:65. § (1) bek.:/.

(2) Az (1) bekezdés b/—d/ pontjai esetében a megsem
misítés elrendelése iránt a BGH, illetve a nyomozó hatóság 
vezetője írásban intézkedik.

(3) Lőfegyver (lőfegyver alkatrésze és tartozéka), lő
szer, robbanóanyag és robbanószer megsemmisítésénél az 
R. 10. §-a szerint kell eljárni.

96. §

(1) A megsemmisítés -  az erre a célra kijelölt bizott
ság jelenlétében -  elégetés, összetörés útján vagy más al
kalmas módon történik.

(2) A bizottság — amely, ha a megsemmisítést a nyo-
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mozás során rendelték el, a bűnjelkezelőből, az ügyészség 
és a nyomozó hatóság megbízottjából, ha a bíróság illetve 
a BGH vezetője rendelte el, a bűnjelkezelőből, a bíróság és 
az ügyészség megbízottjából áll — a bűnjelek megsemmisí
téséről jegyzőkönyvet készít.

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

97. §

(1) A méreg, a gyógyszer, a gyógyszeralapanyag (27. 
és 46. §) bűnjelet elkobzás esetén meg kell semmisíteni, 
ha az a közegészségügyi hatóság szakvéleménye alapján ér
tékesítésre, illetve felhasználásra alkalmatlan.

(2) A veszélyes hulladéknak minősülő anyagok /:26. 
§ (5) bek.:/ ártalmatlanításához a környezetvédelmi és a

közegészségügyi hatóságtól kell előzetes szakvéleményt 
kérni.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben megjelölt anyagok meg
semmisítésére jogosult szerv kijelölését a közegészségügyi 
hatóságtól, az ártalmatlanításra feljogosított szerv megne
vezését a környezetvédelmi hatóságtól kell kérni. A meg
semmisítésről (ártalmatlanításról) a közegészségügyi, ille
tőleg a környezetvédelmi hatóság megbízottjának jelen
létében kell gondoskodni és az 56/1981. (XI.16.) MT szá
mú rendelet és végrehajtási jogszabályai szerint kell eljárni. 
A költségeket (szállítás, megsemmisítés) a megsemmisítést 
(ártalmatlanítást) végző szerv előlegezi.

(4) A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
és annak egy példányát a bűnjelet átadó szervnek, egy pél
dányát pedig a bűnjelet nyilvántartó bűnjelkezelőnek kell 
megküldeni.

pénzügyőrség szervei részére kell átadni, illetőleg kezelésé
ben kell hagyni. Ha a jövedéki tárgyra, illetve a vámárura a 
büntető eljárás során szükség van, ezeket is át kell adni a 
bírósági bűnjelkezelőnek.

(4) Az R. 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen érté
kesített jövedéki tárgy, illetve vámáru ellenértékét a vám- 
és pénzügyőrség számlájára kell befizetni. Az erre vonat
kozó adatokat a bűnjeljegyzékben fel kell tüntetni. Az 
előzetesen értékesített jövedéki tárgy, illetve vámáru ellen
értékének elkobzása esetén a számlára befizetett összeget 
a Pénzügyminisztérium bevételeként kell elszámolni.

(5) A bűnjelkezelő által őrzött jövedéki tárgy vagy 
vámáru elkobzása esetén azt értékesítés céljából át kell 
adni a vám- és pénzügyőrségnek.

(6) Ha a bűnjelkezelő által őrzött jövedéki tárgyat 
vagy vámárut a bíróság, illetőleg az ügyész határozata alap
ján a jogosult részére vissza kell adni, a bűnjelkezelő a 
bűnjelet kiadás végett a vám- és pénzügyőrségnek adja át.

(7) A bíróság a jövedéki tárgyról vagy vámáruról ren
delkező határozatát a vám- és pénzügyőrség szervének és a 
BGH-nak is megküldi. A bűnjelnyilvántartó-könyvből a ki
vezetést az elkobzásra, illetőleg a visszaadásra vonatkozó 
jogerős határozat alapján kell teljesíteni.

99. §

Jövedéki tárgy és vámáru esetén a pénzbeli juttatás 
iránti kérelmet a bírósághoz kell benyújtani, amely az R. 
9. § (4) bekezdése szerinti eljárás lefolytatása után az ira
tokat a pénzügyminiszterhez küldi meg. A kifizetésre ke
rülő térítés összege a Pénzügyminisztérium költségvetését 
terheli.

VIII. fejezet

Jövedéki tárgy és vámáru lefoglalása esetén irányadó 
szabályok

98. §

(1) Vámáru a külföldről behozott áru mindaddig, 
amíg azt a belföldi forgalom számára nem vámkezelték 
/:1966. évi 2. sz. tvr. 2. § (1) bek.:/. Jövedéki tárgy fogal
mát a szesz és a dohány adóztatására vonatkozó jogszabá
lyok határozzák meg.

(2) Jövedéki tárgy és vámáru lefoglalása esetén az uta
sítás rendelkezéseit ebben a fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni.

(3) A jövedéki tárgyról és a vámáruról külön bűnjel
jegyzéket kell készíteni; ezeket a bűnjeleket a vám- és

100. §

(1) A nyomozás során lefoglalt, majd visszaadni ren
delt dolog az állam követeléseinek biztosítására külföldi 
esetén is visszatartható /:Be 102. § (5) bek.:/.

(2) Az (1) bekezdés szerint visszaadni rendelt, majd 
visszatartott vagy lefoglalt dolognak a követelés behajtása 
érdekében történő értékesítése — miután az vámárunak 
minősül — a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozik. 
A 98. § (4) bekezdésében foglaltakat ebben az esetben is 
alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdés szerint a vám- és pénzügyőrség ál
tal értékesített dolog ellenértékéből elsősorban a külföldit 
terhelő igazságügyi követeléseket kell kiegyenlíteni.

(4) Az igazságügyi követelések kiegyenlítésének bizto
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sítása érdekében a visszatartás elrendelésével, illetőleg a le
foglalással egyidejűleg közölni kell a vám- és pénzügyőr
séggel a külföldi fizetési kötelezettségének az ítélet szerin
ti összegét, valamint azt a bankszámla számot, amelyre az 
igazságügyi követelések összegét át kell utalni.

(5) A (2)—(4) bekezdés szerint kell eljárni abban az 
esetben is, ha a külföldi a részére visszaadni rendelt dolgot 
a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vám
eljárás szabályozásáról szóló jogszabályok értelmében az 
államnak ellenszolgáltatás nélkül — az állam követelései
nek kiegyenlítésére — felajánlja.

tartozik. A befolyt ellenértéket az eljáró hatóság által 
megjelölt számlára kell befizetni, illetve ott kell letétként 
kezelni.

103. §

Ha bűnjel államtitkot, szolgálati titkot tartalmaz, 
vagy ha a bűnjelet szigorúan titkosnak minősített ügyben 
foglalták le, a bűnjel kezelésénél az államtitkok megőrzé
sét biztosító külön rendelkezéseket is alkalmazni kell.

IX. fejezet

Szabálysértés esetén a bűnjelekre vonatkozó 
intézkedések

101. §

104. §

(1) A bűnjellel kapcsolatban felmerülő költségek kö
zül bűnügyi költség az a költség, amely a bűnjel

a/ értékének és minőségének megállapításával megbí
zott szakértő részére költségtérítés és munkadíj címén,

(1) Ha a bíróság a büntető eljárásban a bűnjel elkob
zását szabálysértéssel kapcsolatban mondta ki, az elkob
zott dolgot a szabálysértési hatóság rendelkezésére kell bo
csátani.

(2) Ha a bíróság szabálysértés miatt olyan bűnjel el
kobzását rendelte el, amelyet előzetesen értékesítettek és 
az ellenértéket a bírósági letéti számlán kezelik, ennek az 
összegnek a szabálysértési hatósághoz átutalása iránt nem 
kell intézkedni.

b/ szakszerű kezelésével megbízott gazdálkodó szerve
zet részére őrzési és kezelési díj (költség) címén, továbbá a 
bűnjel állagának megóvásával és karbantartásával megbí
zott gazdálkodó szervezet, kisiparos vagy szakértelemmel 
rendelkező magánszemély részére költségtérítés és munka
díj címén,

c/ megfelelő fuvarköltség (szállítási díj) ellenében tör
ténő szállításával

(3) Ha a bíróság az általa megállapított szabálysértés
sel kapcsolatban lefoglalt bűnjel visszaadását, illetőleg az 
elkobzott dolognak más szerv részére való átadását vagy 
megsemmisítését rendelte el, továbbá ha a bűnjelkezelő ál
tal őrzött dolog visszaadását rendelte el, a szükséges intéz
kedéseket a BGH, illetőleg a bűnjelkezelő az utasítás vo
natkozó rendelkezései szerint teszi meg.

(4) Ha a lefoglalt és visszaadni rendelt dolgot előzete
sen értékesítették, a befolyt ellenértéket kell a jogosult ré
szére kiutalni. A kiutalás iránti intézkedéseket az a szerv 
teszi meg, amelynek a számláján az ellenértéket kezelik.

X. fejezet

Vegyes rendelkezések

102. §

Ha a bűnjelet katonai büntető eljárásban foglalták le, 
a bűnjelre vonatkozó intézkedések megtétele a katonai bí
róság, illetőleg a katonai nyomozó hatóságok hatáskörébe

merül fel és kerül kifizetésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűnügyi költ
séget az eljáró hatóság bejegyzi az ügyben vezetett költség- 
jegyzékbe. Ha a bűnjellel kapcsolatos bűnügyi költség a 
bűnjelkezelő ügykörében vagy a bűnjelkezelő intézkedése 
folytán merült fel, a költségjegyzékbe a bejegyzést az el
járó hatóság a bűnjelkezelést ellátó szerv által küldött 
megkeresés alapján teljesíti.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bűnügyi 
költségnek a költségjegyzékbe bejegyzésére az eljárásnak 
jogerős bírósági határozattal történő befejezése után kerül 
sor, a bíróság a 107/1979. (IK.8.) IM számú utasítás 111. 
§-ának (2) bekezdése szerint jár el.

(4) Az (1) bekezdés c/ pontja alapján nincs helye bűn
ügyi költség bejegyzésének, ha a bűnjelet a hatóság saját 
gépkocsijával vagy más eszközével szállítják, illetőleg ha a 
bűnjel szállításával kapcsolatban a hatóság költségvetése 
terhére fuvarköltség (szállítási díj) címén nem kell kifize
tést teljesíteni.
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Hatálybalépés

105. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba; ren
delkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni 
kell. Ezzel egyidejűleg a büntető eljárás során lefoglalt, il
letőleg elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről szó
ló 135/1957. (IK.24.) IM-BM-Legf. Ü. számú, valamint az 
ezt módosító 114/1961. (IK.13—14.) IM számú együttes 
utasítás hatályát veszti.

Dr. Markója Imre s.k., 
igazságügyminiszter

Dr. Hetényi István s.k., 
pénzügyminiszter

Dr. Horváth István s.k., 
belügyminiszter

Dr. Szíjártó Károly s.k., 
legfőbb ügyész
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KIVONAT

a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. számú 
törvényerejű rendeletből

V. cím

87. § Az elkobzást a megyei (fővárosi) bíróság gazdasági hivatala hajtja végre.

89. § (1) Az elkobzott dolgot állami vállalat vagy szövetkezet útján rendszerint értékesíteni kell; jogszabályban 
meghatározott esetben árverésen is értékesíthető.

(2) Az elkobzott dolgot meg lehet semmisíteni, ha értékesítésre alkalmatlan, vagy az értékesítése iránt tett intéz
kedések nem vezettek eredményre; illetőleg az eredeti állapotban való értékesítése a közrendet, a közegészséget vagy 
a közerkölcsöt sértené, illetve veszélyeztetné.

(A kihirdetés napja 1979. május 14-e.)
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Az igazságügyminiszter 
13/1979. (VIII.10.) IM számú 

rendelete

az elkobzás végrehajtásáról, valamint a büntető 
eljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 
1979. évi 11. számú tvr. 127. §-ának (1) bekezdésében, 
valamint a büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 
404. §-a (1) bekezdésének d/ pontjában kapott felhatal
mazás alapján a legfőbb ügyésszel, az érdekelt miniszterek
kel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, továbbá a Fo
gyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben a következőket rendelem:

Az elkobzás végrehajtása

1. §

(1) Az elkobzott dolog értékesítése

a/ állami vállalatnak, szövetkezetnek vagy más szerv
nek (a továbbiakban együtt: vállalat) eladás vagy bizomá
nyi értékesítés,

b / árverés 

útján történik.

(2) Az elkobzott dolog értékesítéséből befolyt ellen
értéket az illetékes bírósági gazdasági hivatal számlájára 
kell befizetni.

(3) A katonai bíróság által kimondott elkobzás végre
hajtásáról a katonai bíróság gondoskodik; az elkobzott do
log értékesítéséből befolyt ellenértéket a katonai bíróság 
számlájára kell befizetni.

2. §

(1) A bírósági gazdasági hivatal az elkobzott dolgot az 
annak forgalomba hozatalával, feldolgozásával, illetőleg 
felvásárlásával foglalkozó vállalatnak ajánlja fel megvétel
re. A vállalat köteles a dolgot megvenni, ha az forgalomba 
hozatalra, feldolgozásra, illetve felvásárlásra alkalmas.

(2) A dolog átadása az átvevő vállalat telepén törté
nik; a szállítás költségét a bírósági gazdasági hivatal viseli.

3. §

(1) Azt az elkobzott dolgot, amely a 2. § szerint nem 
értékesíthető, és használt cikkek értékesítésével foglalkozó 
vállalat üzletkörébe tartozik, a bíróság gazdasági hivatal e 
vállalatnak adja át bizományi értékesítésre. A forgalomba 
hozatalra alkalmas dolgot a vállalat köteles átvenni.

(2) Ha a vállalat a bizományi értékesítésre átadott 
dolgot az átvételtől számított 30 napon belül nem értéke
sítette, a dolog értékét újból megbecsüli. Amennyiben a 
dolog így sem értékesíthető, azt a vállalat a bírósági gazda
sági hivatalnak visszaadja.

(3) Az átadástól számított 90 nap elteltével a bírósági 
gazdasági hivatal a bizományi értékesítésre átadott dolgot 
nem veszi vissza.

4. §

Az elkobzott dolgot a bírósági végrehajtó útján, árve
résen kell értékesíteni, ha

a/ nincs olyan vállalat, amely a dolog megvételére, il
letőleg bizományi értékesítésére köteles lenne,

b/ a vállalat útján történő értékesítés meghiúsult,

c/ a dolognak a vállalat telepére való szállítása a dolog 
értékével arányban nem álló költséggel járna vagy akadály
ba ütközik.

5. §

(1) Az elkobzott dolog ellenértékeként a következő 
árat kell megállapítani:

a/ a vállalatnak eladott élő állatnál és mezőgazdasági 
terméknél az állami felvásárlási árat,

b/ a vállalatnak eladott egyéb dolognál a kiskereske
delmi haszonnal csökkentett fogyasztói árat,

cl a bizományi értékesítésre átadott dolognál a bizo
mányi díjjal csökkentett eladási árat,

dl az árverésen értékesített dolognál az eladási árnak a 
költségek levonása után fennmaradó részét.

(2) Ha a dolog ellenértéke az (1) bekezdés alapján 
nem határozható meg, a dolog forgalmi árának a kiskeres
kedelmi haszonnal csökkentett összegét kell ellenérték
ként megállapítani.
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(3) Ha a dolog ellenértéke vagy minőségi meghatáro
zása vitás, a gyors romlásnak kitett dolog áraként az átve
vő által megjelölt árat, egyéb esetben az igazságügyi szak
értő által megállapított árat és minősági meghatározást 
kell alapul venni.

6. §

(1) Azt az elkobzott dolgot, amelynek művészeti, tör
téneti, oktatási vagy tudományos értéke van — a bíróság 
intézkedése szerint — a megfelelő gyűjteményben való el
helyezés végett térítésmentesen át kell adni a kijelölt keze
lő szervnek. Ezt a szervet az elkobzott dolog jellege szerint 
illetékes miniszter jelöli ki.

(2) Az olyan elkobzott lőfegyvert, illetőleg lőszert, 
amely engedéllyel sem tartható birtokban, a rendőrségnek 
kell átadni.

(3) Az elkobzott kábítószert a Belügyminisztérium 
Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Osztályának 
kell átadni.

A büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelése

7. §

(1) Ha a büntető eljárás során lefoglalt dolog

a/ gyors romlásnak van kitéve,

b/ huzamosabb tárolásra alkalmatlan,

cl kezelése, tartása, tárolása, illetve őrzése az értékével 
arányban nem álló költséggel járna,

a büntető ügyben eljáró hatóság a dolog előzetes értékesí
tése iránt intézkedik.

(2) Az előzetes értékesítés során az 1—6. § értelem- 
szerű alkalmazásával kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy 
az értékesítésből befolyt ellenértéket az értékesítést elren
delő hatóság számlájára kell befizetni.

8. §

A Be 102. §-ának (3) bekezdése alapján az állam tu
lajdonába került dolog értékesítésére az 1—6. § irányadó.

9. §

(1) Ha a lefoglalást a büntető ügyben eljáró hatóság 
megszünteti, de a dolog természetben már nem adható ki,

az értékesítésből befolyt ellenértéket kell a jogosultnak ki
fizetni.

(2) Ha az értékesítésből származó ellenérték és az ér
tékesített dolog kiskereskedelmi, illetőleg forgalmi ára kö
zött olyan eltérés van, hogy az ellenérték — figyelemmel a 
jogosult személyi és vagyoni körülményeire — súlyosan 
méltánytalan lenne, a jogosult az értékesítésből származó 
ellenérték és a kiskereskedelmi (forgalmi) ár közötti kü
lönbözet erejéig terjedő pénzbeli juttatásban részesíthető.

(3) A pénzbeli juttatás iránti kérelmet az ellenérték 
kifizetését elrendelő jogerős határozatnak a jogosult részé
re való kézbesítésétől számított hat hónapon belül lehet az 
első fokú bíróságnál, ha pedig a határozatot a nyomozó 
hatóság hozta, annál a bíróságnál benyújtani, amely a bün
tető ügyben az első fokú eljárásra illetékes.

(4) A bíróság egyesbíróként jár el; megvizsgálja, hogy 
a pénzbeli juttatás előfeltételei fennállnak-e, majd az irato
kat jelentéssel felterjeszti az igazságügyminiszterhez. Ha az 
igazságügyminiszter az igényt alaposnak találja, a jogosul
tat az állam terhére pénzbeli juttatásban részesíti.

(5) A (2)—(4) bekezdés a Be 102. §-ának (3) bekez
dése szerint az igénylőnek járó ellenérték, illetőleg az el
kobzott dolognak a Be 386. §-ának (2) bekezdése szerint 
visszatérítendő ellenértéke esetére is irányadó.

Egyes lefoglalt dolgokra vonatkozó külön 
rendelkezések

10. §

(1) Ha a lefoglalt dolog a fegyveres erők, fegyveres 
testület vagy rendészeti szerv (a továbbiakban együtt: tes
tület) tulajdona, a dolgot a lefoglalás után a testületnek 
nyomban át kell adni. Amennyiben nem állapítható meg, 
hogy a dolog melyik testület tulajdona, azt a rendőrségnek 
kell átadni.

(2) Ha a lefoglalt dologra a büntető eljárás során szük
ség lehet, azt az eljárás befejezése után kell az (1) bekez
dés szerint átadni.

(3) Robbanóanyag és robbanószer lefoglalása esetén 
— a biztonságos elszállítás érdekében -  a járási (városi, 
kerület) rendőrkapitányságot, sugárzó anyag esetén a 
Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság Ren
dészeti Osztályát kell haladéktalanul értesíteni.

11. §

A lefoglalt devizaértéket /:1974. évi 1. sz. tvr. 4. §, 
1/1974. (I.17.) PM sz. rend. 1. § :/ , így a külföldi fizető
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eszközt, a külföldi pénzértékre szóló, külföldi kötelezett
ségét megállapító pénzhelyettesítő eszközt és értékpapírt, 
valamint az aranyat (ideértve az arany pénzérmét is), a 
platinát és az ezüstöt a lefoglalástól számított nyolc napon 
belül át kell adni a Magyar Nemzeti Banknak.

A jövedékkel visszaélés, csempészet 
és vámorgazdaság esetén irányadó szabályok

12. §

Az 1—9. § rendelkezéseit jövedékkel visszaélés (Btk 
311. §), csempészet és vámorgazdaság (Btk 312. §) esetén 
a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a/ az elkobzott jövedéki tárgyat és vámárut a vám- és 
pénzügyőrség szervei értékesítik;

b/ a jövedéki tárgyat és vámárut lefoglalás után a vám- 
és pénzügyőrség szerveinek kell átadni, illetve ennek őrize
tében kell hagyni, feltéve, hogy a lefoglalt dolgokra a bün
tető eljárásban nincs szükség;

c/ az elkobzott jövedéki tárgy és vámáru értékesítésé
ből befolyt ellenértéket a Pénzügyminisztérium bevétele
ként kell elszámolni;

d/ ha a bíróság a lefoglalt dolgot vagy annak ellenérté
két a jogosultnak visszaadni rendeli, azt a vám- és pénz
ügyőrség szervei — a vámáru esetén a vámjogszabály ren
delkezéseinek megfelelően — közvetlenül a jogosultnak ad
ják ki;

e/ jövedéki tárgy és vámáru esetén a pénzbeli juttatás 
(9. §) kérdésében a pénzügyminiszter határoz.

és a zár alá vételre vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló 
90910/1951. (XII.29.) IM számú rendelet, valamint a bün
tető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok keze
léséről és értékesítéséről szóló 14/1957. (XII.5.) IM számú 
rendelet hatályát veszti.

Dr. Szilbereky Jenő s.k., 
igazságügyi minisztériumi államtitkár

Záró rendelkezések

13. §

A büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésének 
és nyilvántartásának részletes szabályait — ideértve az e 
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket is — 
külön jogszabály állapítja meg.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; ren
delkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni 
kell. Ezzel egyidejűleg a büntető ügyekben a lefoglalásra

ÁBTL - 4.2 - sz.n. 117/1984. (XII.31.) IM - BM - PM - Legf.Ü. együttes utasítása /30



IM .B v .H áz in y o m d a  8 5 .0 1 .

ÁBTL - 4.2 - sz.n. 117/1984. (XII.31.) IM - BM - PM - Legf.Ü. együttes utasítása /31


