
TÁJÉKOZTATÓ 

a 2017/2018. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről 

a lakcím tekintetében irányadó jogszabályokról 

 

 Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.  évi CLXI. törvény 17. §  

„(1) Aki 

a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 
b) hamis vagy hamisított, illetőleg 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, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 
 

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 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 büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha 

 a) a csalás kisebb kárt okoz 

 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. …  

(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 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. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal 

vagy a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe 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.” 

 

 


