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Talált tárgyak kezelése 
 
1. Személyi, területi és időbeli hatály 
 
A Szabályzat a Szolgáltatóval munka, megbízási vagy egyéb, a Szerződés teljesítéséhez 
bármilyen módon és mértékben kapcsolódó jogviszonyban állóktól, különösen az 
autóbuszvezetőinek (továbbiakban együttesen a „Munkavállalók”) a talált tárggyal 
kapcsolatos feladatait tartalmazza. 
A Szabályzat időbeli hatálya megegyezik a Szolgáltató Szerződésének időtartamával.  
 
2. A Szolgáltató munkavállalóinak feladatai 
 
Szolgáltató munkavállalójának a feladata az általa vagy az utasok által megtalált és neki leadott 
tárgyak tulajdonosuknak történő helyszíni átadásáig vagy a Szolgáltató diszpécserének történő, 
legkésőbb a műszak végén teljesítendő átadásáig történő ideiglenesen őrzése, illetve átadása. 
A munkavállaló a helyszínen csak akkor adhatja át a talált tárgyat, ha kétséget kizáróan meg 
tudja azt állapítani, hogy a tárgyért a tulajdonos, illetve olyan más személy jelentkezik, akinek 
az átvételi jogosultsága kétséget kizáróan megállapítható és az átvevő megfelelő leírást ad az 
elveszett tárgyról.  
Hivatalos iratot (például: személyi igazolványt) csak két tanú — pl. utas, munkatárs —
jelenlétében és aláírásával lehet átadni. 
A találó, illetve a Szolgáltató tulajdonjogot az autóbuszokon talált dolgokon nem szerezhet. 
A talált tárgy helyszíni átadásáról-átvételéről talált tárgy bizonylatot kell kitölteni. 
Amennyiben a talált tárgyat jellegénél fogva (pl. méret, romlandó, élő állat, stb.) az autóbusz 
vezetője nem tudja műszak végeztéig megőrizni, jelentenie kell Szolgáltató diszpécserének, aki 
intézkedik annak elszállításáról. 
Lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, veszélyesnek látszó tárgy (pl. veszélyesnek ítélt zárt csomag) 
megtalálása esetén az autóbuszt a legközelebbi megállóhelyen félre kell állítani, az utasokat le 
kell szállítani, és a Forgalomirányítón keresztül azonnal értesíteni kell a rendőrséget. 
A talált tárgy kiadásáról feljegyzést kell készíteni, amin legalább az alábbi adatoknak kell 
szerepelniük: 
 a tárgy rövid leírása, 
 a tárgy tulajdonosának nevét, lakcímét, személyi igazolványának (ennek hiányában 
diákigazolványának, útlevelének) számát, 
 a kiadó és az átvevő olvasható aláírása és címe, 
 a tanúk olvasható aláírását, személyi igazolványuk számát és lakcímüket (ha a tanú 
munkatárs, elegendő az olvasható aláírás és a beosztás feltüntetése). 
 
A helyszíni átadás-átvételről készült bizonylatot és a helyszínen át nem adott talált tárgyat az 
autóbuszvezető köteles legkésőbb a műszak végéig a Szolgáltató diszpécseréhez eljuttatni. A 
Szolgáltató diszpécsere köteles gondoskodni arról, hogy a helyszíni bizonylat másolati 
példányát, illetve a neki leadott tárgyakat, a megtalálást követő munkanapon 8 és 10 óra között 
beszolgáltassák a Megrendelő ügyfélszolgálatára. 
 


