
 
 

                                                              TÁJÉKOZTATÓ  
                                                 a 2017. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről 

  

Tisztelt Hegyvidéki Szülők! 

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy a Hegyvidéki Önkormányzat 

elsődleges célja, hogy valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést. Ez 

a fenntartóra - a kerületi magas gyermeklétszámból és az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek 

korlátozott számából fakadóan - jelentős feladatot ró. 

 

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig 

tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek 

abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású 

intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz 

a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az 

önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy 

órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás 

alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. 

 
A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a 

gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a 

gyermeket az óvodába nem íratták be. 

 
Jelentkezés rendje:  
 
A szülő minden esetben a mellékelt „Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) kell, hogy 

jelezze szándékát a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban. A harmadik életévüket 2017. augusztus 31. után 

betöltő gyermekek esetén a mellékelt „Hegyvidéki Óvodai Regisztrációs lap” kitöltésére lesz lehetőség.  



 
 

 

A regisztrálás nem kötelező, sem óvodai felvételt, sem a későbbi felvételi eljárásban előnyt nem jelent. A 

kitöltésekor feltüntetett adatok tájékoztatásul szolgálnak az Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodája 

számára.  

A 2017. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2017/2018-as nevelési évre történik. A nevelési év 

első napja 2017. szeptember 1.  

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába 

történő automatikus felvételt is. Az Nkt. 8.§ értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben 

vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a kerületben lakóhellyel, vagy annak 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént. Az újonnan érkező 

gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben 2018. február végéig az üres férőhelyek 

figyelembevételével történik. Az évközi jelentkezés az Oktatási és Közművelődési Irodán történik, amint a 

gyermek betöltötte a 3. életévét.  

 
Kerületünkben az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők: 
 

1. Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 

2. Gyermek és szülője személyi azonosítója, valamint a gyermek és a szülő lakcímkártyával igazolt XII. kerületi lakcíme, 

(lakóhelye vagy tartózkodási helye) 

3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata     

4. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú 

jogosítvány)  

5. Gyermek TAJ kártyája 

6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum. 

 

Az óvodában kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai 

elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben 

az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket. 

A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek 

körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Ez utóbbi jogosultság másodlagosságot jelent. Az erre 

vonatkozó jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező. 

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek: 
- körzetes óvodába 
- szülő által választott óvodába 

      -  szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába 

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről - Budapest Főjegyzője által kijelölt időpontig - az adott 

intézmény vezetője döntést hoz.  

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó 

döntését határozati formában közli a szülővel, legkésőbb 2017. június 16-ig.  

 

Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a jelentkezéskor garanciát nem tudunk arra vállalni, hogy az Önök 

által megjelölt intézménybe tudjuk elhelyezni a gyermeket.  

 

 

 



 
 

 

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül 

fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a kerület Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó 

intézmény vezetője részére kell átadni. 

A felvételt követően az óvoda által meghatározott időpontban kerül sor a gyermekek beiratkozására. 

Jelentkezés ideje: 
 
Az óvodai jelentkezés időpontját minden évben Budapest Főjegyzője írja ki.  

A beiratkozás minden óvodában központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, a 2017/2018-as 

nevelési évre 2017. május 8-12. között történik.  

(hétfő, szerda, péntek: 8-12 óráig; kedd, csütörtök: 14 – 17 óráig tart.)  

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk szerint jogosult 

óvodákról, azok elérhetőségéről, az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodáról és annak 

elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről az „Óvodások leszünk” című önkormányzati 

kiadványban, az óvodákban kifüggesztett hivatalos hirdetményen és az önkormányzat honlapján 

(www.hegyvidek.hu) is tájékozódhatnak. 

 

További információ:  

A fentieken túl az önkormányzat Oktatási és Közművelődési Iroda munkatársai ( : 224-5940), valamint az 

egyes óvodák vezetői tudnak tájékoztatást adni telefonon, illetve előre egyeztetett időpontban személyesen is. 

 

Budapest Hegyvidék, 2017. január 01. 

                                                                                                         
 
 
Pokorni Zoltán   

                                                                                                            polgármester 

  

http://www.google.hu/imgres?imgurl=https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/17/00/telephone-307635__180.png&imgrefurl=https://pixabay.com/hu/photos/telefon ikon/&h=180&w=266&tbnid=keqE74nY45V-SM:&docid=wF4WNZO_YY8lWM&ei=3JZBVuiANMj-ywO86oeIAg&tbm=isch&ved=0CCoQMygIMAhqFQoTCOje7YGlhckCFUj_cgodPPUBIQ


 
 

 

 

                                                                                       
Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2017/2018 

 Alulírott ................................................................................... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését 

 a …………………………………………………………………….óvodában szíveskedjék biztosítani. 

 

Körzeti óvoda: …………………………………………………      Kérem              Nem kérem 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………........................................................ 

Születési hely, év, hó, nap:………………………………………...................................................................................... 

TAJ szám: ………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….……………………….…................................ 

Állampolgársága:…………………………………………………………………………………………………………………. 

A gyermek előzetesen:  

  bölcsődébe járt   az édesanya GYES-t vett igénybe      otthon vigyáztak rá               óvodába járt 

Apa/Gondviselő neve: .................................................................................................................................................. 

*Foglalkozása:................................................................................................................................................................. 

(!)Munkahelye: ............................................................................................................................................................... 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….…………………………………………….…... 

Napközbeni elérhetősége (telefonszám):......................................................................................................................... 

E-mail címe: ..................................................................................................................................................................... 

Anya neve: ................................................................................................................................................................... 

Anya (születési) neve:.................................................................................................................................................. 

*Foglalkozása:................................................................................................................................................................. 

(!)Munkahelye:................................................................................................................................................................ 

(!)Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….….………………………………………...…... 

Napközbeni elérhetősége (telefonszám):.........................................................................................................................: 

E-mail címe: ...................................................................................................................................................................... 

Hány gyermek él a családban: ......................     koruk: ...................... 

Táplálékallergiás a gyermekem:         igen                  nem       

A kérelem rövid indoklása: ............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

Budapest Hegyvidék, 2017. év ................................ hó ............. nap 

                                                                                                                                 …………………………………….….                                                                                 

                                                            Szülő aláírása 
*Önként szolgáltatott adatok – a sorok kitöltése nem kötelező  

(!) Jogosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése kötelező 

 

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések miatt- 

sem a körzetes, sem a választott óvoda esetében nem tudunk biztosítékot adni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni a gyermekét.  



 
 

 

 

                                                                                       
Hegyvidéki Óvodai Regisztrációs lap 2017/2018 

/3. életévüket 2017. augusztus 31. után betöltő gyermekek esetén/ 

          Önként szolgáltatott adatok – a sorok kitöltése nem kötelező 

 

 

 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………........................................................ 

Születési hely, év, hó, nap:………………………………………...................................................................................... 

Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….……………………….…................................ 

 

 

Apa neve: ........................................................................................................................................................................ 

Foglalkozása:................................................................................................................................................................... 

Munkahelye: .................................................................................................................................................................... 

Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:…………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….…………………………………………….…... 

Elérhetősége (telefonszám):............................................................................................................................................. 

E-mail címe: ..................................................................................................................................................................... 

 

 

Anya neve: .................................................................................................................................................................... 

Anya (születési) neve:.................................................................................................................................................. 

Foglalkozása:.................................................................................................................................................................. 

Munkahelye:.................................................................................................................................................................... 

Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….….………………………………………...…... 

Elérhetősége (telefonszám):............................................................................................................................................. 

E-mail címe: ..................................................................................................................................................................... 

 

Budapest Hegyvidék, 2017. év ................................ hó ............. nap 

                                                                                                                                 …………………………………….….                                                                                  

                                                    Szülő aláírása 
 

FONTOS! A kitöltött óvodai regisztrációs lap kitöltése nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt. A gyermek óvodai elhelyezésére, 

amennyiben szabad férőhely áll rendelkezésre, azután kerül sor, miután a gyermek betöltötte a harmadik életévét. Jelentkezni az 

Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodáján kell a kitöltött „Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lappal” és a jogosultságot igazoló 

dokumentumokkal. A várható túljelentkezések miatt nem tudunk biztosítékot adni arra, hogy az Önök által megjelölt intézménybe tudjuk majd 

elhelyezni a gyermeket. Elhelyezésük - lehetőségünk szerint - folyamatosan, a jelentkezést követő hónap elsejétől történik, az adott 

időpontban szabad férőhellyel rendelkező óvodába.  



 
 

 

 

Hegyvidéki Óvodai Lemondó nyilatkozat 2017/2018 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Alulírott, 

Szülő, törvényes képviselő neve:................................................................................................................................... 

Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Személyi igazolvány száma:……………………………………………………………………………………………………… 

Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:………………………………………………………………………………………….…………..…………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….….………………………………………...…..... 
 

azzal a k é r e l e m m e l  fordulok Önhöz, hogy gyermekem számára 
 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………........................................................... 

Születési hely, év, hó, nap:……………………………………….......................................................................................... 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme (lakcímkártya alapján) 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………….……………………….…................................... 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-ának (2) bekezdése alapján  
 a ………/………. nevelési évre szíveskedjen felmentést adni a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. 

Kérelmem rövid indokolása:1 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

A jelen kérelemhez mellékelem az óvodavezetői és a védőnői egyetértő nyilatkozatokat. 

Budapest Hegyvidék, 2017. év ................................ hó ............. nap 

                                                                                                                                 …………………………………….….                                                                                  

                                                    Szülő aláírása 
Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Aláírás:………………………………………….. 
 
Név:……………………………………………... 
 
Lakcím:………………………………………….. 
 
Személyi igazolvány szám:…………………… 

Aláírás:………………………………………….. 
 

Név:……………………………………………... 
 

Lakcím:………………………………………….. 
 

Személyi igazolvány szám:…………………… 

                                                           
1
 Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a gyermek sajátos helyzetére, 

avagy a gyermek képességeinek kibontakoztatására hivatkozni, konkrét tények, körülmények megjelölésével. 



 
 

            
 
                  Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2017/2018. évre 

1. sz. melléklet 
 

             Jogosultságot igazoló nyilatkozat 
                         (lakcím alapján) 

 

Alulírott, …………………………………………………..….., a hátoldalon található tájékoztató 

ismeretében büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ……. év……….. hó……… napjától 

Budapest XII. kerület …………………………………………………………..címen rendelkezem 

bejelentett, érvényes lakcímmel, amely címen életvitelszerűen tartózkodom az óvodai felvételre 

kérelmezett ……………………..……………………………...… nevű gyermekemmel. 

 

Dátum: 

                                                                           …………………………………….…… 
                                                                                                      aláírás 

 
 
 
Életvitelszerű ottlakásnak az minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében 
található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás kezdő 
napját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.  
 
Abban az esetben, ha az életvitelszerű ottlakás feltételei nem teljesülnek, illetve teljesülnek, de bármely 
körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy 
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az óvoda jogosult felszólítani az óvodába 
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Az életvitelszerű 
körzetben lakás az óvoda felszólításának kézhez vételétől számított 15 napon belül igazolható úgy, hogy 
a gyermek szülője a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló 
nyilatkozatot bemutatja. 
 
Ha az óvoda felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvoda jogosult 
az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Az ellenőrzésre az 
óvoda legfeljebb három időpontot ad meg, amely időpontok közül a gyermek szülője vagy törvényes 
képviselője választhat. Amennyiben a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem 
teszi lehetővé a családlátogatást, úgy a gyermek óvodai felvétele megtagadható. 
 



 
 

 

                                                           
TÁJÉKOZTATÓ 

                                         a 2017/2018. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről  
a lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról 

 
 

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. §  
„(1) Aki 
a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, 
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére 
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

 Ugyanezen jogszabály 345. §  
„Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, 
hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

 Ugyanezen jogszabály 373. §  
„(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, 
csalást követ el. 
(2) a) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás kisebb kárt okoz.” 

 

 A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152. § (2) bekezdés  
„(2) A szülők a saját háztartásukban kötelesek a gyermekük lakhatását biztosítani. A gyermek 

lakóhelye - ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik - a szülei lakása akkor is, ha a 

gyermek átmenetileg máshol tartózkodik.” 

 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
5. § 
„(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés 
szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, 
amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – amennyiben más lakása nincs – 
megszáll. 
(4) A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a 
továbbiakban együtt: lakcím).” 

 

 Ugyanezen jogszabály 26. § (1) bekezdés 
„A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) bekezdés] köteles 
beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 
címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (a továbbiakban együtt: 
lakcímbejelentés). ” 
(5a) bekezdés 
„Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a járási hivatal megállapította, hogy a polgár bejelentett 
lakcímadata nem valós.” 

 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése  
„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett 
lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően 
az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a 
valós lakcímét be nem jelenti.” 

 



 
 

 

             
 

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2017/2018. 
2. sz. melléklet 

 
Jogosultságot igazoló nyilatkozat 

(munkavégzés helye alapján) 
 

 

 

Alulírott,……………………..……..…... a hátoldalon található tájékoztató ismeretében büntetőjogi 

felelősségem tudatában kijelentem, hogy ……....…év ………....hó…...napjától Budapest XII. kerület 

……………………………………………………..……címen dolgozom, erre való tekintettel 

kérem………………………………………….………... nevű gyermekem óvodai felvételét. 

 

Dátum: 

                                                                                  …………………………………….…… 
                                                                                                             aláírás 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
                                       a 2017/2018. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről  

a munkahely tekintetében irányadó jogszabályokról 
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c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére 
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
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„Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének bizonyítására hamis, 
hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratot felhasznál, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.” 

 

 Ugyanezen jogszabály 373. §  
„(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, 
csalást követ el. 
(2) a) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a csalás kisebb kárt okoz.” 
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végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése  
„Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a bejelentett 
lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét, és a döntés jogerőre emelkedését követően 
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