A lefoglalt bűnjellel kapcsolatos ügyvitel
Beszállításhoz szükséges okmányok

1) A beszállító a lefoglalt bűnjel beszállításakor három példányban köteles mellékelni a
szabályosan kiállított bűnjeljegyzéket, az ügyész rendelvényét arról, hogy a bűnjelet
bírósági letétbe kell helyezni, valamint a lefoglalásról készült jegyzőkönyvet.

2) A bűnjeljegyzéken a bűnjeleket sorszámmal ellátva, fizikai jellemzői részletes
leírásával szükséges feltüntetni.

3) A lefoglalásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bűnjel megjelölését, az
elektronikus adat lefoglalása esetén ideértve a lefoglalás során az adathordozón
rögzített adatok, programok megjelölését is, oly módon, hogy az adathordozó tartalma
egyértelműen azonosítható legyen, a mennyiségét, a minőségi állapotát, az esetleges
hiányosságait, különös ismertető jeleit, az egyedi azonosításra alkalmas jellemzőit, a
lefoglalás helyét és körülményeit, a tárolásra, csomagolásra szolgáló eszközt, a
megőrzés módját és helyét.

4) Ha az átvétel során különleges szakértelmet igénylő kérdés merül fel, és ez korábban
nem történt meg, a bűnjel átvételéhez szakértőt (szaktanácsadót) kell kirendelni. Olyan
bűnjelek (pl. gépkocsi) esetében, amelyek értékének, minőségi állapotának, valamint
esetleges hiányosságának a megállapításához különleges szakértelem szükséges,
igazságügyi szakértőt kell igénybe venni.
Bűnjelek átvétele a bűnjelraktárban

1) A beszállított bűnjelek átvételére kizárólag - előzetesen egyeztetett időpontban, az
előre egyeztetett mennyiségben - a bűnjelraktár elkülönített helyiségében kerülhet
sor. Az átvételt minden esetben a Bűnjel csoport erre kijelölt két dolgozója végzi, a
beszállító hatóság képviselőjének jelenlétében.

2) A bűnjelkezelők a beszállított bűnjeleket a kísérő bűnjeljegyzékkel való tételes
egyeztetés, illetve a foglalási jegyzőkönyv alapján veszik át.
3) Az adathordozókat (CD, DVD, videokazetta, magnókazetta, merevlemez) a beszállító
hatóság szabályosan lezárt, aláírt csomagolásban adja át, azokat a FTGH
bűnjelkezelője nem bontja ki, tételesen nem egyezteti, eredeti csomagolásában helyezi
el a bűnjelraktárban.

4) Magánszemélytől, futártól bűnjel nem vehető át.
Bűnjelek átvételének megtagadása
1) A fegyvert, tartozékait, alkatrészeit, a tűzfegyver fődarabot (lőfegyverdarab) és a
lőszert, lőszeralkatrészt (lőszerelemet), valamint a flóberttöltényt és a hangtompítót
egyéb haditechnikai eszközöket a Bűnjel csoport nem veheti át, azokat az eljárás
minden szakaszában a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnjelkezelője kezeli.
2) Kábítószer, kábítószer-prekurzor és új pszichoaktív anyag átvételét meg kell tagadni,
azokat az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt szervezeti egységhez kell
szállítani.
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3) Nem magyar állampolgártól lefoglalt úti okmányokat a hatóság az eljárás befejezése
után, a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint, ennek hiányában a
Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának küldi meg az úti okmányt kiállító hatóság
részére történő továbbítás végett.
4) Nem vehetők át a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben
meghatározott veszélyes és új veszélyes anyagok, veszélyes készítmények (veszélyes
anyagok), valamint radioaktív és nukleáris anyagok (sugárzó anyagok), mivel azok
elhelyezéséről, szállításáról az Országos Rendőr-főkapitányság Főügyelete, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területileg illetékes igazgatósága, az
Országos Közegészségügyi Intézet, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.
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