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ELHAGYTA? MEGTALÁLTA? 

Talált tárgyak kezelése 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Értesítjük önöket, hogy a talált dolgokat a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (3127 

Kazár, Tanács út 1.) lehet leadni. 

 A jegyző által kijelölt ügyintéző a személyesen beszolgáltatott talált dolgot átveszi, jegyzőkönyvet 

vesz fel a találás helyéről, idejéről, körülményeiről, és nyilatkoztatja a találót arról, hogy igényt tart-

e a dolog tulajdonjogára.  

Talált tárgyak esetén követendő eljárási rend 

Jegyző: Szomszéd Csabáné Telefon: 32/341-333 

    E-mail: kazar@kazar.hu 

  

Ügyfélfogadás helye: jegyzői iroda     

  

Ügymenet leírása: A talált tárgyakkal kapcsolatos eljárást a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) szabályozza. 

„5:54. § (Tulajdonszerzés találással) 

(1) Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál, és azt 

birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy 

a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakap-

hassa; és 

b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól 

számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért 

nem jelentkezik. 

(2) Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, 

egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen 

terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavéte-

lére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba. 

5:55. § (A találó kötelezettsége) 

(1) A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a 

dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult más személy-

nek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. 
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(2) A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy 

igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző iga-

zolást ad. 

5:56. § (A jegyző eljárása) 

(1) Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző 

a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. 

(2) Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot 

az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult 

nem jelentkezik, a dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott 

– a találónak ki kell adni. 

5:57. § (A találó jogainak korlátai és a dolgot terhelő jogok sorsa) 

(1) A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azon-

ban azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem 

engedheti át. 

(2) A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a dolgot terhelő 

jogai megszűnnek. 

5:58. § (A talált dolog értékesítése 

(1) Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem 

jelentkezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, 

a jegyző a talált dolgot értékesíti. 

(2) A talált dolgok értékesítésére a közigazgatási végrehajtás keretében lefog-

lalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

5:59. § (A közönség számára nyitva álló helyen talált dolog) 

(1) A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá köz-

forgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó 

köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen do-

log tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. 

(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemelte-

tő őt értesíti és jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja. 

(3) Ha az átvételére jogosult személye nem állapítható meg, az üzemeltető a 

dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi, vagy – ha a megőr-

zésre lehetősége nincs – azt az átadástól számított nyolc napon belül a jegy-

zőnek átadja. 
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(4) Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az üzemeltető 

vagy a jegyző azt értékesíti. 

5:60. § (A nem eltartható vagy nem megőrizhető dolog esetén követendő eljá-

rás) 

Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző, a hivatal 

vagy a vállalat az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. 

5:61. § (A tulajdonos jogai) 

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az 

értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. 

Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt 

összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem je-

lentkezik. 

5:62. § (Találódíj) 

(1) Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szer-

zi meg, a találó méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett 

annak érdekében, hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a talá-

lótársakat egyenlő arányban illeti meg. 

(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének és találódíjának kielégí-

téséig megtagadhatja. 

(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált dolgot a hatóságnak 

adta át. ŰA hatóság a dolgot vagy az értékesítéséből befolyt vételárat a találó 

hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosulnak, kivéve, ha az átvételre jo-

gosult a dolog értékét a hatóságnál letétbe helyezi. A letétbe helyezett összeg 

a letett dolog helyébe lép. 

5:63. § (A tulajdonjog és az értékesítés során befolyt vételár sorsa, ha a jogosult 

nem jelentkezik) 

Ha a talált dolog tulajdonosa, elvesztője vagy az átvételre jogosult más sze-

mély az egyéves, élő állat esetén három hónapos határidőn belül nem jelent-

kezik, és a dolgon a találó sem szerez tulajdonjogot, a tulajdonjog vagy a do-

log értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti. 

5:64. § (Kincstalálás) 

(1) Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtet-

tek, vagy amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az 

államnak felajánlani. 
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(2) Ha az állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonjogát a találó szerzi 

meg; ellenkező esetben a találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jo-

gosult. 

(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt talált tárgy a védett kulturális javak körébe 

tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg. 

 
Találással akkor szerez valaki tulajdonjogot, ha feltehetően más tulajdonában 

álló, elveszett dolgot talál, és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, 

ha arra igényt tart feltéve, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy a 

dolgot a tulajdonos visszakaphassa és a dolog tulajdonosa vagy az átvételre 

jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén há-

rom hónapon belül, a dologért.  

Találótárs az a személyt is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokba-

vételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba. A találótársakat a 

találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg. A találó 

köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztő-

jének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a talá-

lás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.  

A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt 

tart-e a dolog tulajdonjogára.  

A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.  

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a 

dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. Ha az átvételre jogosult szemé-

lye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hó-

napon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot, ha en-

nek tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott a találónak ki kell adni.  

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelent-

kezett, és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a 

jegyző a talált dolgot értékesíti. A talált dolgok értékesítésére a közigazgatási 

végrehajtás keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó ren-

delkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

A közönség számára nyitva álló helyen talált dolgok esetén, ha a dolog átvéte-

lére jogosult személy nem állapítható meg és az üzemeltetőnek a megőrzésre 

nincs lehetősége, akkor a talált dolgot az üzemeltetőnek a részére történt át-

adástól számított nyolc napon belül át kell adnia a jegyzőnek. Ha a dologért 

három hónap alatt nem jelentkezik a tulajdonosa, akkor a jegyző azt értékesíti.  

A talált dolog átvételekor a jegyzőnek elkell döntenie, hogy a dolog eltartható-

e, megőrizhető-e vagy nem.  
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Amennyiben a talált dolog nem tartható el vagy nem őrizhető meg, a jegyző-

nek az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodnia kell. Ha a jogosult az 

értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jo-

gosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vo-

natkozó igényét, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.  

A találó visszatartási joga alapján a talált dolog kiadását költségkövetelésének 

és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja. Ez a visszatartás jog a találót ak-

kor is megilleti, ha a talált dolgot a jegyzőnek átadta. A hatóság a dolgot vagy 

az értékesítéséből befolyt vételárat a találó hozzájárulásával adhatja csak ki az 

átvételre jogosultnak, kivéve, ha az átvételre jogosult a dolog értékét a ható-

ságnál letétbe helyezi. Ha a talált dolog tulajdonosa, elvesztője vagy az átvétel-

re jogosult más személy az egyéves, élő állat esetén három hónapos határidőn 

belül nem jelentkezik, és a dolgon a találó sem szerez tulajdonjogot, a tulaj-

donjog vagy a dolog értékesítéséből befolyt vételár az államot illeti. 

Vonatkozó  

jogszabályok: 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 

 

2013. évtől értékesítésre váró talált tárgyak jegyzéke  

Ssz. Tárgy megnevezése Értéke 
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