
 

9. számú melléklet 

FEDDHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 
 

Alulírott, …………………………………… (született: ……………………..…; anyja neve: …………………………………..…; 

állampolgársága: ………………………………………..), mint a Magyar Jégkorong Szövetség tagszervezetével, 

a(z) …………………………………… sportszervezettel (a továbbiakban: Sportszervezet) létesítendő/betöltött 

munkakörömre/megbízatásomra tekintettel, az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Tudomásul veszem a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) azon 

rendelkezését, mely szerint a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, 

gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki a 

bűntettesek nyilvántartásában az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 

bűncselekmény elkövetése miatt szerepel, illetve az ott hivatkozott bűncselekmények elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig, 

amelyet a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a munkavállaló a 

felhívástól számított tizenöt munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni.  

A fenti kötelezettségemnek önként eleget téve, a (mind a magyar bűnügyi nyilvántartás, mind a 

külföldi lakóhelyem szerinti bűnügyi nyilvántartás szerinti) hatósági erkölcsi bizonyítványomat a jelen 

nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a Sportszervezet részére átadom. Egyben hozzájárulok, hogy a 

Sportszervezet a fentiek alapján megismert személyes adataimat a munkaviszony létesítéséről 

meghozott döntés időpontjáig, illetve – a munkaviszony létesítése esetén – annak megszűnéséig vagy 

megszüntetéséig, vagy a megszűnéssel összefüggő esetleges munkaügyi jogvita jogerős lezárásáig 

kezelje. Ezen adatkezelés körében a Sportszervezet jogosult a hatósági bizonyítvány tartalmát a 

Magyar Jégkorong Szövetség, valamint a munkaügyi jogvitában eljáró bíróságok tudomására hozni.  

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatoktól függetlenül is megerősítem, hogy büntetlen 

előéletű vagyok, így olyan, az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában nevesített 

bűncselekmények1 elkövetésében sem voltam érintett, amely a mentesülési időszak lejártára 

                                                 
1 emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) 166. § (2) bekezdés i) pont] öngyilkosságban 
való közreműködés [régi Btk. 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [régi Btk.175. § (3) bekezdés e) 
pont], emberkereskedelem [régi Btk. 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [régi 
Btk.193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [régi Btk. 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [régi 
Btk. 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [régi Btk. 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) 
bekezdés], megrontás (régi Btk. 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (régi Btk. 204. §), üzletszerű 
kéjelgés elősegítése [régi Btk. 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [régi Btk. 282/B. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont], tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény (új Btk.) 146. § (3) bekezdés], emberölés [új Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban 
közreműködés [új Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [új Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], 
kábítószer-kereskedelem [új Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [új Btk. 179. § (1) bekezdés a) 
pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (új Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [új Btk. 185. § (3) 
és (5) bekezdés], emberrablás [új Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [új Btk. 
192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [új Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság 



 

tekintettel a bűnügyi nyilvántartásban már nem szerepel, mindazonáltal a nyilvánosságra kerülése a 

Sportszervezetem, illetve a Magyar Jégkorong Szövetség társadalmi megítélését és jó hírnevét 

hátrányosan érintené. Kijelentem, hogy az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában nevesített 

bűncselekményekkel azonos tényállású cselekményt külföldön sem követtem el, illetve annak 

elkövetése miatt nem voltam büntetve, velem szemben büntető eljárás nincsen folyamatban. 

Tudomásul veszem és vállalom, hogy amennyiben az Mt. 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában 

nevesített, vagy azonos tényállású bűncselekmény okán velem szemben akár Magyarországon, akár 

külföldön büntetőeljárás indul, úgy ezt a körülményt köteles vagyok haladéktalanul a Sportszervezet 

tudomására hozni. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban közöltek valótlansága, illetve az azzal kapcsolatos 

valótlan információ szolgáltatása; illetve a velem szemben az Mt. 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában 

nevesített, vagy azzal azonos tényállású cselekmény okán esetlegesen induló büntető eljárás 

elhallgatása, a Sportszervezettel fennálló jogviszonyom azonnali hatályú megszüntetésére teremt 

jogalapot. 

A jelen nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem tudatában, két tanú jelenlétében teszem.  

 

Kelt: ……………………….………, 20.....  ……  ...... 

 

 

 

……………………………………………………………. 

aláírás 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

név:       név: 

szem. ig. sz.:      szem. ig. sz.: 

lakcím:       lakcím: 

aláírás:       aláírás: 

                                                                                                                                                         
megsértése [új Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [új Btk. 196. § (2) bekezdés a) 
pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [új Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális 
visszaélés (új Btk. 198. §), kerítés [új Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [új Btk. 
201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (új Btk. 203. §), gyermekpornográfia (új 
Btk. 204. §), szeméremsértés [új Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (új Btk. 208. §), gyermekmunka (új 
Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [új Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont]  


