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I.

Általános rész

1) A selejtezési szabályzat készítésének célja
A BNYKLUB vagyontárgyai használhatóságának felméréséhez, az optimális
vagyongazdálkodás megvalósításához elengedhetetlenül szükséges elvek meghatározása.
A szabályozás magában foglalja:
-

a selejt és felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárása rendjének
meghatározását,
a selejtté és feleslegessé válás ismérveinek meghatározását,
az értékesítés lehetséges módját,
a hasznosításért és ellenőrzésért felelős személyek jogainak és feladatainak
meghatározását,
a hasznosítás és selejtezés számviteli feladatainak meghatározását.

2) A szabályozásba bevont eszközök köre
- immateriális javak,
- tárgyi eszközök,
- készletek.
3) A felesleges vagyontárgyak feltárása
Évente legalább egyszer, a leltározást megelőzően el kell végezni a vagyontárgyak
alkalmazhatóságának minősítését, mely eszközök váltak feleslegessé, illetve azok közül:
-

mely eszközök értékesíthetetlenek,
melyekből nyerhető ki hasznosítható elem, alkatrész,
mely eszközök tartoznak a veszélyes hulladék kategóriájába.

Selejtnek vagy feleslegessé vált eszköznek kell tekinteni és ki kell selejtezni a
BNYKLUB használatában lévő minden olyan eszközt, vagyontárgyat,
-

amely rendeltetésének megfelelő használatra
alkalmazása túl nagy ráfordítással járna;

-

amelyet már nem lehet javítani vagy javítása nem gazdaságos, illetve
szavatossági ideje lejárt;

-

amely eszköz értékcsökkenése, értékvesztése oly mértékű, hogy
rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlan vagy alkalmazása túl
nagy ráfordítással járna (az eszköz mindenkori bruttó bekerülési értékének
75 %-át meghaladja), kivéve, ha az eszköz alkalmazása elengedhetetlen és
pótlása nem biztosított;

-

amely a Magyar Szabvány, vagy más hatósági előírás megváltozása
következtében használatra alkalmatlanná válik, és azt nem lehet az új
előírások szerint átalakítani, illetve a megfelelőséget biztosítani;
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alkalmatlan,

illetve

4) A selejtezés időpontja
A selejtezést szükség szerint, a leltározást megelőzően kell végrehajtani.
5) A selejtezésre jogosultak hatás- és jogköre
A BNYKLUB elnöke a BNYKLUB tagozatainak tagjaiból kijelöli a Jóváhagyási
Bizottságot. A selejtezésre javaslatot az Tagozati Előkészítési bizottságok tehetnek. A
selejtezés végrehajtásának engedélyezése a BNYKLUB Jóváhagyásra kijelölt bizottság
feladata. A BNYKLUB Jóváhagyásra kijelölt bizottság vezetője a BNYKLUB elnöke.
6) Jóváhagyásra kijelölt bizottság jogai és kötelezettségei
-

-

a felterjesztett okmányok alapján a - gazdaságosság figyelembevételével - a
selejtezésre javasolt eszközök kiselejtezését előzetes megtekintéssel, vagy
anélkül is jóváhagyhatja;
a selejtezést a helyszínen végrehajtathatja.

II.

A selejtezési eljárás

1) A selejtezés előkészítése
a) A Tagozati Selejtezési bizottságok létrehozása
A selejtezés előkészítésére, illetve végrehajtására tagozatonként bizottságot kell
kijelölni. A bizottságnak a selejtezésre tervezett anyagokat jól ismerő személyekből kell állnia.
A bizottságnak legalább három főből kell állnia, melyből egy fő a bizottság elnöke. A
bizottságoknak külön-külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A bizottságok az általuk tett
megállapításokért fegyelmi, kártérítési és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.
b) A selejtezést előkészítő munkák, feladatok
A selejtezésre tervezett eszközökről selejtezési kimutatást kell készíteni, melynek
tartalmazni kell a selejtezésre váró eszközök megnevezését, mennyiségét, mértékegységét.
A selejtezési kimutatás szerint felsorolt eszközöket számolható és bevizsgálható módon
kell előkészíteni. A bizottság által még mások által használhatónak, javíthatónak ítélt
eszközöket jól láthatóan meg kell jelölni, s tárolásukat is úgy kell megoldani, hogy külön
legyenek a selejtezésre váró eszközöktől.
2) A selejtezés végrehajtása
A selejtezést a BNYKLUB Jóváhagyásra kijelölt bizottság jelenlétében, annak
ellenőrzése mellett kell végezni. (megsemmisítéssel, jelöléssel, megcsonkítással, zúzással,
égetéssel stb.).
A selejtezést a visszaélés lehetőségét kizáró módon kell végrehajtani.
3) A kiselejtezett eszközökkel kapcsolatos eljárási szabályok
A bizottság által még mások által használhatónak, javíthatónak ítélt eszközöket jól
láthatóan meg kell jelölni, s tárolásukat is úgy kell megoldani, hogy külön legyenek a
selejtezésre váró eszközöktől. Ezeket az eszközöket hirdetés útján fel lehet ajánlani
értékesítésre, alkatrészként, vagy egyéb hasznosításra.
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4) A selejtezés ellenőrzése
Az ellenőrzés magában foglalja a selejtezés teljes folyamatának ellenőrzését, így
-

a selejtezés előkészítésének ellenőrzését,
a selejtezés végrehajtásának ellenőrzését.

A selejtezés ellenőrzését a BNYKLUB elnöke által kijelölt személy(ek) folyamatosan
végzi(k).

III.

A selejtezés számviteli feladatai

A selejtezésre kijelölt eszközöket – amennyiben könyv szerinti értéke nem nulla –
nullára le kell írni. Ezt két lépcsőben kell végrehajtani:
a) A selejtezés napjáig a terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni.
b) Az így kialakult könyv szerinti nettó értéket terven felüli értékcsökkenésként a
könyvekben el kell számolni.
Ezt követően a BNYKLUB-nak a kiselejtezett vagyontárgyait az analítikus
nyilvántartásból ki kell vezetni.
A kiselejtezett eszköz analitikus nyilvántartásból történő kivezetésének okmánya a
BNYKLUB Jóváhagyásra kijelölt bizottság minden tagja, s vezetője által aláírt selejtezési
kimutatás.
Ezt a szabályzatot a BPNYKLUB küldöttgyűlése 4/2018-as határozatával 2018. január 24én jóváhagyta.
Budapest, 2018. január 24-én.

Nagy Gyula nyá. ezds.
elnök s.k.
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