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Első lépés:   A mintavételi boríték kitöltése - OLVASHATÓAN, NAGY BETŰKKEL!  
 

Vegye ki a borítékból a mintavételi pálcákat tartalmazó csomagokat, és 
tegye félre. A borítékon jelölje be, illetve írja rá a vizsgálandó személy 
vizsgálati státuszát (például: „Gyermek”, „Anya”, „Feltételezett apa”, „Más 
személy” („Feltételezett nagyapa”, „Testvér”, „Ikertestvér” stb.). 
A boríték MAGYAR feliratánál látható mezőket töltse ki, a boríték ANGOL 
nyelvű oldalát hagyja üresen. „A vizsgált személy neve vagy jeligéje” sorba 
beírhatja a személy nevét, de beírhat jeligét, számot, illetve ezt a sort 
kitöltetlenül is hagyhatja. 

 
Második lépés:   A vizsgálati anyag (minta) levétele 
 

Nyissa ki a jelölt részen a mintavételi pálcákat tartalmazó tasakokat (a jelölt 
rész a pálcák vattával borított részével ELLENTÉTES oldalon található). 
Vegyen ki egy mintavételi pálcát úgy, hogy közben fokozottan ügyeljen arra, 
hogy a pálca vattával borított részéhez nem szabad hozzáérnie semminek. 
Egy személy esetében összesen 4 pálcát (2 csomagot) kell felhasználni.  
A vizsgált személynek nagyra kell nyitnia a száját. A mintavételi pálca vattával 
borított részével tízszer erőteljesen hátra-előre mozgatva a szájüreg 
nyálkahártyájához dörzsölve mintát kell vennie. A mintavétel során ügyeljen 
arra, hogy 1-1 mozdulat között fordítson egy picit a pálcán –így a 10 dörzsölés 
végére a pálca teljes felületére sikerül mintát juttatni. A szájüreg másik 

oldalánál hasonló módon járjon el. Összesen tehát jobb- és baloldalon két-két mintavételi pálcával 10-10 
nyálkahártya dörzsöléssel megfelelő mennyiségű hámsejthez lehet jutni, ami lehetővé teszi a vizsgálat 
elvégzését. Elégtelen mintavétel megakadályozhatja a vizsgálat kivitelezését. 
 
Harmadik lépés:   A mintavételi pálcák borítékba helyezése 

 
A szájüregből kivett mintavételi pálcákat tegye közvetlenül a 
papírborítékba, és hagyja ott megszáradni azokat (ne tegye vissza a 
mintavevő pálcát a saját csomagolásába!).  
A boríték a behelyezett mintavevőktől át szokott nedvesedni, de ez nem 
baj, pár óra alatt szobahőmérsékleten megszárad.  
Mind a négy mintavételi pálcával hasonló módon járjon el. Amikor a 
mintavételt egy személy esetén befejezte, a borítékot zárja le.  
 

 
Negyedik lépés:   Minden vizsgálandó személy esetében ismételje meg az első három lépést! 

Ne felejtse el az összes mintavételi borítékot megfelelő módon jelölni. 
Minden vizsgált személy esetében használja mind a négy mintavételi pálcát! 

  
Ötödik lépés:   Töltse ki a vizsgálati kérőlapot 

A mellékelt kérőlapot töltse ki a megfelelő adatokkal. Névtelen, anonim 
vizsgálat esetén természetesen nevek, címek beírása nem szükséges, azonban 
olyan jelszó, jelige, szám feltüntetése elengedhetetlen, ami alapján az 
eredményt megfelelő helyre, vagy módon tudjuk továbbítani (e-mail cím, 
postai cím, személyes átvétel). Telefonon, sms-ben nem adunk ki eredményt. 
Kérjük, jelölje be a „Rassz” kérdésnél is a megfelelő négyzetet – erre a 
megbízható statisztikai analízis számítások elvégzése miatt van szükség – ez 
elengedhetetlen a pontos valószínűségi érték kiszámításához. Ha ez nem 
történne meg, akkor a laboratórium a „Kaukázusi (fehér bőrű)” rasszhoz való 
tartozást utólag bejelöli. 
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Amennyiben a mintavételi eszközt a Szakértői Irodában vette át, kérjük, hogy juttassa vissza oda a mintákat és a 
kitöltött vizsgálati lapot. Ha mintavételi eszközt postán kapta, vagy személyes visszajuttatásra nincs lehetőség, 
akkor küldje vissza a vizsgálati anyagot a kérőlapokkal együtt a következő címre: 

Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. 
1137 Budapest, Katona József utca 41. fszt 2. 

A küldeményt egyszerű levélként vagy elsőbbségi levélként adja fel. Ha könyvelt küldeményként küldi (ajánlott, 
tértivevényes), akkor számítson arra, hogy a feldolgozás hossza megnőhet, akár egy héttel is. 
 
A vizsgálat díjának megfizetésére négy lehetősége van (bármelyiket választhatja):  

1. utalja át a teljes összeget a Dr. Bezzegh Szakértő Iroda Kft. számlaszámára:  
1010 2086 – 3511 6200 – 0100 3002 (Budapest Bank).  
Külföldi utalás esetén: IBAN kód: HU88-10102086-35116200-01003002; SWIFT/BIC: BUDAHUHB 

2. fizesse be a teljes összeget a mintavételi csomagban található sárga postai csekken 
3. személyes minta-leadás, vagy mintavétel esetében, a Szakértői Irodában Maestro vagy MasterCard 

bankkártyával is kifizetheti a vizsgálati költséget. 
4. a honlap Webshop oldalán keresztül bankkártyával, vagy PayPal fizetéssel kifizetheti a megrendelt 

vizsgálatot. 
 
A kérőlapon tüntesse fel a befizetett/átutal összeget, a fizetés időpontját („A kért vizsgálat” sor jobb szélénél). 
Csekkes fizetés esetén küldje el az igazolószelvény másolatát. Amennyiben a befizetett összegről, a fizetés 
módjáról és/vagy idejéről nem nyilatkozik, akkor a vizsgálatot addig nem kezdjük meg, míg egyértelmű igazolás 
nem érkezik a befizetésről (banki- vagy postai visszaigazolás), ez általában 10-14 nap múlva érkezik meg – ebben 
az esetben két-három héttel később készül el az eredmény. Alapesetben a vizsgálati eredmény a minta 
megérkezésétől számított legkésőbb 14. napig elkészül. Bizonyos speciális vizsgálatok esetében a leletkiadás 
időpontja ennél hosszabb is lehet. 
 
Az átutalás megérkezésekor eljuttatjuk a vizsgálati eredményt elektronikus és nyomtatott formában az Ön által 
megadott címre, valamint az Ön által megadott adatokra kiállított számlát. 
 
Bármilyen kérdés esetében forduljon hozzánk bizalommal:  
telefon: 06 20 373 5580 
honlap: www.dnskozpont.hu  
e-mail: dbsiroda@gmail.com  
 
 
 
FONTOS INFORMÁCIÓ, KÉREM OLVASSA EL: 
 
Mi történhet, ha valaki esetleg szándékosan mástól küld be mintát, mint amiről nyilatkozik? 
 
Az apasági vizsgálat hivatalos változatában (jegyzőkönyvezett mintavételen alapuló DNS vizsgálat) a vizsgált személyeket 
fényképes igazolványaik alapján azonosítjuk be, melyekről másolat készül. A mintavétel során a mintát adó személyekről 
digitális fényképfelvételek készülnek, melyek rögzítik a mintavétel pontos időpontját és helyét GPS adatok alapján. A felvett 
jegyzőkönyveket a helyszínen mindenki aláírja – ennek megfelelően az ilyen mintavételek során a szándékosan meghamisított 
DNS minta vizsgálata nem lehetséges.  
 
Postai beküldés esetén, otthoni mintavétel után ezt természetesen nem tudjuk garantálni, ezért az ilyenkor megadott neveket 
is jeligeként kezeljük, és a leleten feltüntetjük, hogy a mintavétel nem volt ellenőrzött, ezért az eredmény hatósági 
felhasználásra nem alkalmas. 
 
Ha ennek ellenére valaki más DNS-ét küldi el a feltüntetett helyett, és az így kapott eredménnyel visszaél (például apasági 
nyilatkozat megtételére, vagy elutasítására vesz rá valakit), és ez alapján megváltozik a családi jogállás, akkor az illető 
bűncselekményt követ el (családi jogállás megsértése: Btk 213. §), és akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is 
büntethetik. Amennyiben mi erre utaló információt kapunk, megtesszük a feljelentést. A vizsgálat kérésekor a vizsgálatkérő 
aláír egy nyilatkozatot, melyben ezt tudomásul veszi, és ennek ismeretében kéri a vizsgálatot. Magyarországon az összes DNS 
alapú leszármazási vizsgálatot végző laborban hasonlóan járnak el, mivel ezt törvény szabályozza. 
 


