Ügyleírás

Ügyre vonatkozó jogszabály

Ha valaki feltehetően más tulajdonában lévő dolgot
talál, 8 napon belül köteles azt a találás helye szerinti
jegyzőhöz beszolgáltatni. A találást bejelenteni és a
talált tárgyat leadni a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet.
Az ügyintéző a talált tárgyat átveszi és a leadástól
számított 3 hónapon át megőrzi. Ha az ez alatt az idő
alatt a tulajdonos nem jelentkezik, és a leadáskor a találó
igényét bejelentette, a három hónap eltelte után a talált
tárgyat átveheti használatra (nem idegenítheti el, nem
terhelheti meg, használatát másnak nem engedheti át).
Ha a jogosult a dologért az átadástól számított 3 hónap
alatt nem jelentkezett, és a találó az átadáskor nem
tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált
dolgot értékesíti.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
XVII. Fejezet
A találás
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 visszakaphassa; 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
birtokbavételére 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 átvételre jogosult más
személynek vagy a találás helye szerint illetékes
jegyzőnek átadni.
(2) A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni
köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog
tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző
igazolást 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, azonban 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
lefoglalt
vagyontárgyak
értékesítésére
vonatkozó
rendelkezéseket
kell
megfelelően alkalmazni.
5:59. § [Közönség számára nyitva álló helyen talált
dolog]
(1) 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.
(2) Ha a talált dolog átvételére jogosult személye
megállapítható, az üzemeltető 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 megőrzésre
lehetősége nincs - azt az átadástól számított nyolc napon
belül a jegyzőnek átadja.
(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 eljárás]
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 jelentkezik.
5:62. § [Találódíj]
(1) 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.
(2) A találó a talált dolog kiadását költségkövetelésének
és találódíjának kielégítéséig megtagadhatja.
(3) A találót ezek a jogok akkor is megilletik, ha a talált
dolgot a hatóságnak adta át. A hatóság a dolgot vagy az
értékesítéséből
befolyt
vételárat
a
találó
hozzájárulásával adhatja ki az átvételre jogosultnak,
kivéve, ha az átvételre jogosult 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 személy az egyéves, élő állat
esetén három hónapos határidőn belül nem jelentkezik,
és a dolgon a találó sem szerez tulajdonjogot, a
tulajdonjog vagy a dolog értékesítéséből befolyt vételár
az államot illeti.
5:64. § [Kincstalálás]
(1) Ha valaki olyan értékes dolgot talált, amelyet
ismeretlen személyek elrejtettek, vagy amelynek
tulajdonjoga egyébként feledésbe ment, köteles azt az
államnak felajánlani.
(2) 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.
(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt talált tárgy a védett
kulturális javak körébe tartozik, annak tulajdonjoga az
államot illeti meg.
Illetékesség
Szükséges okiratok
Az ügyet intéző osztály

Az eljárásra a találás helye szerinti jegyző illetékes.
Személyazonosságot igazoló okmányok.
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda
Igazgatási Osztály - Ügyfélszolgálat Hatvan, Kossuth tér 2.

Ügyintéző elérhetősége:

fsz. 1. számú iroda
Tel.: 37/542-300 Fax.: 37/542-309
E-mail: ugyfelszolgalat@hatvan.hu,

hatosagi@hatvan.hu
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Az eljárás illetékmentes

