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Talált tárgyak leadása és átvétele 

 

 
Ügyleírás: Az ügyfél (találó) a talált dolgot a hatósághoz behozza és azt talált 

dologként leadja. 
 

Illetékesség: Ócsa közigazgatási területén talált tárgy esetében Ócsa Város Jegyzője 
 

Az ügyet intéző 
Iroda: 

Ócsai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági, Műszaki és Pályázatkezelő Iroda 

Szükséges iratok: Személyi adat és személyi azonosságának igazolására alkalmas, érvényes 
okmány:  
- személyi igazolvány 
- személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány 
- 2001. január 1-je után kiállított – kártya formátumú – vezetői engedély és 

lakcímigazolvány 
- útlevél és lakcímigazolvány. 
 

Ügyintézés helye,  
elérhetőségek és 
rendje: 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 13. iroda  
Ügyfélfogadás:  
 Hétfő: 13.00 – 18.00 
 Szerda: 13.00 – 16.00 
 Péntek: 7.30 – 12.00 
 
Telefon: (06 29) 378-125/15. mellék 
A talált dolog személyesen nyújtandó be. 

Ügyintézés határideje 
és díja: 

Az eljárás illetékmentes, határideje azonnali 

Kapcsolódó 
dokumentumok, 
nyomtatványok, 
útmutatók: 

Hatóság által kitöltött jegyzőkönyv 

Vonatkozó 
jogszabályok: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54 § - 5:64 § 
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 
- 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LII. törvény 
 

Egyéb fontos 
tudnivalók:  

Az ügyintézés csak a közterületen talált, vagyis más által elvesztett dologra 
terjed ki. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 napon 
belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult 
más személynek átadni, vagy – ha ez nem lehetséges - a találás helye szerinti 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjének átadni. 
A jegyző igazolást ad a találó igénybejelentéséről, amely tartalmazza a 
találó nevét, lakcímét (székhelyét), a találás helyét, idejét, a talált tárgy 
leírását, valamint a találó nyilatkozatát arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog 
tulajdonjogára. 
 
Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a 
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jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak. 
Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a 
dolgot az átadástól számított 3 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. 

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, 
azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak 
nem engedheti át. A jogosult tulajdonszerzésével a harmadik személynek a 
dolgot terhelő jogai megszűnnek. Amennyiben a jogosult a találástól 
számított egy éven belül sem jelentkezik, a találó a neki kiadott 
dolog tulajdonjogát megszerzi.  

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 - a közigazgatási végrehajtás 
keretében lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásával - értékesíti. Ha a talált dolog nem tartható el vagy nem 
őrizhető meg, a jegyző az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. 
Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az 
értékesítés utáni, de a találástól számított egy éven belüli jelentkezés 
esetében a befolyt összeget kell neki kifizetni, egy év után azonban már az 
értékre sem tarthat igényt. 

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben 
vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalkozás 
szállítóeszközén talált dolgot a találó a hivatal vagy vállalkozás, szolgáltató  
alkalmazottjának köteles átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó 
nem tarthat igényt. Ha az elvesztő személye ismertté válik, akkor részére 
a hivatal, vállalkozás, szolgáltató a talált tárgyat kiadja.  

Ha a talált dolog nagyobb értékű, esetleg muzeális érték, annak 
tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, de méltányos összegű találói díjra 
jogosult. 

Talált lőfegyvert, lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert, légfegyvert, lőszert, 
pirotechnikai terméket, kábítószert, pszichotróp anyagot, közbiztonságra 
veszélyes egyéb tárgyat, Rendőrség által kibocsátott okmányt, hatósági 
jelzést a Rendőrségnek kell beszolgáltatni. 

 
 


