
Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló tájékoztatás 
 

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, 

megszerzi annak tulajdonjogát. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc 

napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek 

vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. 

Tulajdonszerzés találással 

Ha valaki 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 három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik. 

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 birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb 

birtokba. 

A találó kötelezettsége 

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, 

tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás 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. 

A jegyző eljárása 

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

nélkül átadja a jogosultnak. 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. 

A talált dolog értékesítése 

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. 

Közönség számára nyitva álló helyen talált dolog 

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú 

közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető 

alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat 

igényt. 

  



Ha a talált dolog átvételére jogosult személye megállapítható, az üzemeltető őt értesíti és 

jelentkezése esetén részére a dolgot késedelem nélkül átadja. Ha az átvételére jogosult 

személye nem állapítható meg, az üzemeltető a dolgot az átadástól számított három hónapon 

át megőrzi, vagy - ha a megőrzésre lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon 

belül a jegyzőnek átadja. Ha a jogosult a dologért három hónap alatt nem jelentkezik, az 

üzemeltető vagy a jegyző azt értékesíti. A nem eltartható vagy nem megőrizhető dolog esetén 

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

vagy a vállalat az értékesítéséről késedelem nélkül gondoskodik. 

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 jelentkezik. 

Találódíj 

Ha a talált dolog nagyobb értékű, és annak tulajdonjogát a találó nem szerzi meg, a találó 

méltányos összegű találódíjra jogosult, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a 

tulajdonos a dolgot visszakaphassa. A találódíj a találótársakat egyenlő arányban illeti meg. 

Kincstalálás 

Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet ismeretlen személyek elrejtettek, vagy 

amelynek tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az államnak felajánlani. Ha az 

állam a dologra nem tart igényt, annak tulajdonát a találó szerzi meg; ellenkező esetben a 

találó a dolog értékéhez mérten megfelelő díjra jogosult. Ha a talált tárgy a védett kulturális 

javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az államot illeti meg. 

 

 


