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Jelen kivonat célja, hogy amennyiben az egyéb vagyonkezelő, vagy a selejtezés lefolytatásával 

megbízott harmadik személy nem rendelkezik saját selejtezési szabályzattal - vagy ezen 

tárgyköröket tartalmazó szabályzattal - , úgy az MNV Zrt. selejtezési szabályzatának jelen 

kivonatának (a továbbiakban: Jelen szabályzat) 1-4. fejezetében rögzítettek alapján kell 

elvégeznie, továbbá a Szabályzat 5. fejezetét meg kell ismernie és annak mindenkor hatályos 

változatát magára nézve kötelező érvényűnek kell elismernie. 

 

1 A szabályzat célja, hatálya 

 

Jelen szabályzat célja az MNV Zrt. rábízott vagyonában nyilvántartott selejtezendő 

vagyonelemek selejtezésével kapcsolatos feladatok, eljárások meghatározása, és hatálya 

kiterjed az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, vagyonkezelésben, 

vagyonműködtetésben lévő vagyonelemekre. 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 

vagyonkezelésben, vagyonműködtetésben lévő vagyonelemek esetén a vagyonkezelőkre, 

vagyonműködtetőkre (a továbbiakban együttesen: vagyonkezelő). 

 

2 Fogalmak 

 

Selejtezési Bizottság:  

Az MNV Zrt. rábízott vagyonában, vagy vagyonkezeltként nyilvántartott selejtezendő 

vagyonelemek selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a selejtezési eljárások 

lefolytatásáért felelős, megbízott testület. 

 

Vissznyeremény:  

A selejtezés eredményeként az adott vagyonelemből visszanyerhető olyan haszonanyag, 

amely értékesíthető, hasznosítható.  

 

Selejtezendő eszközök: 

Selejtezendő vagyonelemnek minősül egy vagyonelem, ha 

− rendeltetésszerű használat következtében elhasználódott; 

− gazdaságosan már nem javítható; 

− műszakilag elavult, a technikai fejlődés, újítás eredményeként korszerűtlenné, 

gazdaságtalanná vált, feleslegessé vált; 

− káresemény, gondatlan vagy szándékos rongálás következtében vált használhatatlanná 

vagy megsemmisült; 

− a hasznosításából származó bevételt az eszközre fordított kezelési költségek 

meghaladják (pl.: szállítási, tárolási, felújítási, javítási, fertőtlenítési, értékesítési 

hirdetési költség, stb.), 

 
3 Selejtezési Bizottság működése  

 

A Selejtezési Bizottságok legalább három fő részvételével működnek. A Selejtezési 

Bizottságokba póttagok jelölhetők. 

 

A Selejtezési Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása az 1. sz. függelék 

szerinti Megbízólevél-minta alkalmazásával történik. 
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A Selejtezési Bizottság elnöke a selejtezendő vagyonelem jellegétől függően kezdeményezheti 

a selejtezésben közreműködő bármely munkatárs kijelölését. 

 

A selejtezési eljárás szabályszerű lebonyolításáért, annak koordinálásáért a Selejtezési 

Bizottság a felelős. 

 

4 Rábízott vagyonban közvetlen kezelésű eszközként nyilvántartott eszközök  

 

a) A vagyonkezelő bármely szervezeti egysége jogosult selejtezést kezdeményezni. A 

selejtezést az érintett vagyonelem üzemeltetéséért/biztosításáért/vagyonkezeléséért felelős 

szervezeti egységnél kell kezdeményezi.  

 

b) A vagyonelem üzemeltetésért/biztosításáért/vagyonkezeléséért felelős szervezeti egység 

mérlegeli, hogy a vagyonelem selejtezése indokolt-e. A vagyonelem 

üzemeltetésért/biztosításáért/vagyonkezeléséért felelős szervezeti egység maga is 

kezdeményezheti a selejtezést. 

 

c) Amennyiben a selejtezés indokolt, úgy a vagyonelem 

üzemeltetésért/biztosításáért/vagyonkezeléséért felelős szervezeti egység erről tájékoztatja 

a területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező Selejtezési Bizottság elnökét. Megküldi 

részére a jelen szabályzat 2 sz. függelékének 2/a szerinti jegyzéket (a selejtezésre javasolt 

vagyonelemek listáját), valamint a selejtezést alátámasztó dokumentációkat. (nyilvántartási 

adatok, a selejtezendő vagyonelemek fotódokumentációja, továbbá amennyiben azok 

rendelkezésre állnak, a selejtezendő vagyonelemek értékbecslése, szakértői vélemények, 

nyilatkozatok.) 

 

d) A Selejtezési Bizottság megvizsgálja: 

− a selejtezés okát, 

− a selejtezendő eszközök dokumentációját, 

− a lehetőség szerint elkülönítetten tárolt eszközök és a lista szerinti vagyonelemek 

fizikai (mennyiségi, tartalmi) egyezőségét. 

 

A selejtezés lefolytatása előtt a Selejtezési Bizottság köteles megvizsgálni, hogy a 

rendelkezésre bocsátott dokumentumok alaki, tartalmi szempontból megfelelnek-e a jelen 

Szabályzatban foglaltaknak.  

 

e) Amennyiben a megvizsgált dokumentumok hiányosak, nem teljes körűek, a Selejtezési 

Bizottság a hiányosságok pótlásáról intézkedik az érintett szervezeti egység felé. 

 

f) A Selejtezési Bizottság az esetleges hiánypótlást követően a vagyonelemek állapotát köteles 

véleményezni, minősíteni. Amennyiben a vagyontárgy minősítéséhez speciális szakértelem 

szükséges, a Selejtezési Bizottság szakértő bevonását kezdeményezi (szükség szerint 

beszerzési, közbeszerzési eljárás lefolytatásával).  

 

g) A Selejtezési Bizottság elnöke kijelöli a selejtezés időpontját. A selejtezendő eszközöket a 

selejtezését kezdeményező szervezeti egység úgy köteles előkészíteni, hogy azokat a 

Selejtezési Bizottság megfelelően ellenőrizni, vizsgálni és minősíteni tudja. 

 

h) A selejtezésre kijelölt eszközökről a selejtezés időpontjára különösen az alábbi 

dokumentumokat kell előkészíteni: 
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- a selejtezést alátámasztó dokumentumokat, 

- az eszközök nyilvántartási adatait a 2/a. sz. melléklet alapján. 

 

A Selejtezési Bizottság lefolytatja a selejtezési eljárást. Ennek során – amennyiben az 

indokolt – a selejtezési eljáráson részt vevők kötelesek a hatályos munkavédelmi 

szabályzatban előírt egyéni védőeszközöket használni és az egészséget, testi épséget nem 

veszélyeztető ruházatot viselni, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.  

i) A Selejtezési Bizottság a selejtezendő vagyonelemekről kiállított jegyzék alapján elkészíti 

a 2. sz. függelék szerinti Selejtezési jegyzőkönyvet 2 példányban. 

 

A Selejtezési jegyzőkönyvnek az alábbi lényeges adatokat kell tartalmaznia: 

o a selejtezés helyét, idejét, 

o a Selejtezési Bizottság tagjainak felsorolását, 

o selejtezés engedélyezésére jogosult személyeket, 

o a feleslegessé válás okát,  

o az eljárás során felhasznált dokumentációkat (szakvélemények, nyilatkozatok, 

fotódokumentáció – papír alapon vagy elektronikus adathordozón stb.), 

o a selejtezendő vagyonelemekre tételes listáját, ezen belül a selejtezendő 

vagyonelemek: 

▪ megnevezését, 

▪ gyári számát (amennyiben rendelkezésre áll), 

▪ vonalkódját, 

▪ selejtezendő mennyiséget, 

▪ bruttó értékét, halmozott értékcsökkenés értékét és a nettó (könyv szerinti) 

értékét, 

▪ aktiválás/vagyonkezelésbe kerülés dátumát, 

o a selejtezés eredményét, amely lehet: 

▪ megsemmisítés,  

▪ a selejtezésből visszanyerhető tartozékok, alkatrészek, hulladékok 

(vissznyeremény) haszonanyagként történő kezelése (ld. a 2. sz. függelék 

szerinti jegyzőkönyv 2/b. sz. melléklete). 

 

j) A vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egység gondoskodik a selejtezési jegyzőkönyv 

sorszámmal történő ellátásáról és nyilvántartásáról. A sorszám az alábbi minta szerint épül 

fel: pl. Vagyonkezelt vagyon/Vagyonkezelésből selejtezési célra átvett_2019_001_selejt. A 

Selejtezési jegyzőkönyvek sorszáma évenként újra kezdődik.  

 

k) A Selejtezési Bizottság elnöke az elkészített Selejtezési jegyzőkönyvet a selejtezés 

engedélyezése céljából aláírásra benyújtja a vagyonkezelő/ MNV Zrt. által megbízott 

harmadik személy szabályzatai szerinti döntéshozónak, azzal, hogy amennyiben a 

vagyonkezelő/ MNV Zrt. által megbízott harmadik személy vonatkozó szabályzata a döntést 

értéktől teszi függővé, úgy a selejtezendő eszköz egyedi, selejtezéskori nettó (könyv 

szerinti) nyilvántartási értéke az irányadó a döntéshozó meghatározásánál.  

 

Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a feleslegessé válást hanyagság vagy mulasztás 

okozhatta, a selejtezést engedélyező szervezeti egység vezetője/i a szervezeti integritást sértő 

események kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó eljárásrendje szerint eljárást 

folytat le.   
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l) A Selejtezési Bizottság elnöke a selejtezés engedélyezését követő 15 munkanapon belül a 

selejtezési jegyzőkönyv, és annak mellékletét képező megsemmisítési jegyzőkönyv egy 

példányát megküldi a vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egység részére a selejtezett 

vagyonelemek nyilvántartásból történő kivezetése érdekében. A vagyonnyilvántartásért 

felelős szervezeti egység a selejtezési jegyzőkönyv alapján annak kézhezvételét követő 15 

napon belül gondoskodik a selejtezett tételek nyilvántartásból történő kivezetéséről 

valamint az MNV Zrt. mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási szabályzata szerinti 

változásjelentés készítéséről és az MNV Zrt. részére történő megküldéséről.  A 

vagyonelemek nyilvántartásból való kivezetésének időpontja a Selejtezési jegyzőkönyv 

selejtezést engedélyező általi aláírásának dátuma. 

 

m) A Selejtezési Bizottság elnöke a Selejtezési jegyzőkönyv egy példány őrzéséről maga 

gondoskodik.  

 

n) Vissznyeremény esetén a vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egység az illetékes 

szervezeti egység kezdeményezése alapján intézkedik a vissznyeremény analitikus 

nyilvántartásba vételéről.  

 

o) Amennyiben a selejtezést engedélyező a Selejtezési jegyzőkönyvben a vagyonelem 

megsemmisítését engedélyezi, úgy a megsemmisítést 15 naptári napon belül végre kell 

hajtania a Selejtezési jegyzőkönyv V. pontjában feltüntetett személy(ek)nek. A 

megsemmisítés történhet: 

− összezúzással,  

− helyi önkormányzat által végzett lomtalanítás igénybevételével, 

− jogerős határozat alapján elbontással,  

− hulladékudvarba, hulladéktelepre történő szállítással. 

 

A megsemmisítésről a megsemmisítésért felelős személy(ek)nek 2 példányban a jelen 

szabályzat 3 sz. függelékét képező jegyzőkönyvet kell felvenni és a vagyonelemek 

megsemmisüléséről az MNV Zrt.-t a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint 

tájékoztatni. 

 

Amennyiben a megsemmisítés külső szervezet bevonásával történik, úgy a 

megsemmisítésre kerülő vagyonelem átadás-átvételére vonatkozó 

megállapodás/jegyzőkönyv a megsemmisítési jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

A megsemmisítések azon eseténél ahol a megsemmisítést végző nem veszi át tételesen a 

megsemmisítésre átadott vagyonelemeket, ott szükségképpen a vagyonkezelő/MNV Zrt. 

által megbízott harmadik személy által készített átadási jegyzőkönyv felvétele szükséges 

(ilyen különösen a hulladék udvarba, hulladéktelepen történő elhelyezés, vagy 

önkormányzati közterületi lomtalanítás esete). 

 

A tárgyi eszközöket, az épület, építmény bontás során keletkező anyagokat, hulladékokat a 

vonatkozó jogszabályok szerint kell kezelni. A veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat 

csak megfelelő engedéllyel rendelkező hulladéklerakó helyre lehet szállítani vagy szállítási 

engedéllyel rendelkező szakcégnek lehet átadni. Mindkét esetben szükséges olyan 

bizonylat kiállítása (lerakóhelyi vagy átvételi bizonylat), amely bizonyítja az eszközök 

megfelelő kezelését.  
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p) A megsemmisítésért felelős személy a megsemmisítési jegyzőkönyv egy példányát a 

vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egység részére, egy példány a selejtezésre 

javaslatot tevő Selejtezési Bizottság elnöke részére megküldi.  

 

q) A vagyonnyilvántartásért felelős szervezeti egység gondoskodik a megsemmisítési 

jegyzőkönyvnek a selejtezési jegyzőkönyvvel azonos sorszám alatt történő őrzéséről. 
 

r) A Selejtezési és megsemmisítési jegyzőkönyvek eredeti példányait a számviteli elszámolás 

alapbizonylata, melyet legalább 8 évig meg kell őrizni és olvashatóságát fenn kell tartani. 

 

4.1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó ingatlan típusú vagyonelemek 

selejtezésének különös szabályai  

 

A selejtezésre javasolt ingatlanok bontását meg kell előznie az ingatlanok jelen szabályzat 

szerinti selejtezésnek, melyről Selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni. A selejtezetés 

megkezdése előtt amennyiben a vagyonkezelőt jogszabály, vagyonkezelési szerződés, vagy 

egyéb az MNV Zrt.-vel kötött megállapodás kifejezetten nem jogosítja fel az önálló 

selejtezésre, úgy az MNV Zrt. előzetes írásbeli engedélyét, szerződéses felhatalmazását 

szükséges kérni.  

 

A selejtezés elbírálásához – jogszabályi rendelkezés hiányában - szakértői vélemény szükséges. 

A selejtezést megelőzően azon ingatlanok esetében, amelyek nem per, igény és tehermentesek, 

ezen jogok tisztázása szükséges, illetve bármely személy, társaság, szervezet jogosultsága 

esetén szükséges a selejtezésből adódó kötelezettségek előzetes egyeztetése, tisztázása. 

 

Kivételt képez ez alól az ingatlanok megsemmisülése, illetve az azonnali élet- és vagyonveszély 

elhárítása. A kivételt képező esetekben a Selejtezési jegyzőkönyv a bekövetkezett eseményt 

követően is elkészülhet. 

 

A selejtezésre javasolt ingatlanok bontása során minden esetben szükséges betartani különösen 

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. BM-KvVM 

együttes rendelet, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet szabályait. 

  

4.2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó járművek (vízi, légi, közúti) különös 

selejtezésének szabályai 

 

Selejtezendő külön szakértői vélemény nélkül a roncs jármű. A roncs jármű selejtezéséről a 

Jelen szabályzat selejtezésre vonatkozó általános eljárási szabályai alapján kell gondoskodni. 

 

A roncs jármű kategóriába nem tartozó gépjármű esetén a szabályzat 4.3. pontjának 

megfelelően szakértő közreműködése szükséges annak megállapítása érdekében, hogy a jármű 

selejtezendő eszköznek minősül-e. A szakértő a gépjármű selejtezendő eszköznek minősítését 

az adott jármű fizikai/műszaki állapotára tekintettel szakértői értékelés alapján állapítja meg. 

 

Amennyiben a szakértői vélemény szerint a jármű selejtezendő eszköznek minősül, abban az 

esetben a jármű selejtezéséről a Jelen szabályzat selejtezésre vonatkozó általános eljárási 

szabályai alapján kell gondoskodni.  
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A nem per- és tehermentes, járművek esetén a ronccsá, selejtezendő eszközzé minősítést a 

jármű per- és tehermentessé válását követően folytatható le. 

 

4.3 Szakvélemény 

 

Amennyiben a selejtezés elbírálásához speciális – különösen műszaki, stb. – ismeretek 

szükségesek, szakértőt kell bevonni. 

 

Amennyiben olyan vagyonelem selejtezését kívánja engedélyeztetni az érintett szervezeti 

egység, amelyen nem azonnali élet és vagyonveszély elhárítási munkákat kell elvégezni, úgy a 

Jelen szabályzat szerint szakértői vélemény szükséges a selejtezés elbírálásához.  

 

Épületek, építmények esetében a szakértői (költségbecslési szakértő) véleménynek tartalmaznia 

kell a bontás becsült költségét (ingatlan értékét, felépítmény értékét), a helyreállítás költségét, 

a bontás, illetve helyreállítás utáni üzemeltetési költségeket, a további hasznosítási 

lehetőségeket, a költség haszonelemzést, a megtérülést. 
 

4.4 Selejtezésből visszanyert vissznyeremény/haszonanyagok kezelése 

 

Ezen eszközök piaci értékékének meghatározása az értékbecslésre vonatkozó belső szabályzat 

szerint történik, melyet a kimutatásban fel kell tüntetni.  

 

A tárgyi eszközök/(gép)járművek selejtezésekor az állományból történő kivezetéskor felvett 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a selejtezés indokát a selejtezett eszköz bruttó értékét, elszámolt 

terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését, nettó értékét továbbá javaslatot kell tenni a 

vissznyereményi anyag (pl. roncsnak minősülő jármű) hasznosítás módjára. Ez lehet 

 értékesítés (alkatrész, alapanyag, hulladék) 

 térítésmentes átadás 

 
5 Rábízott vagyonba tartozó, vagyonkezelésben lévő vagyonelemek selejtezésére 

vonatkozó további előírások  

 

Az egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő eszközök selejtezésének engedélyezése 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában minden esetben az MNV Zrt. kompetenciája, amely 

történhet egyedi engedélyezés keretében vagy az érintett egyéb vagyonkezelővel általános 

megbízási szerződés kötésével. 

 

Egyedi engedélyezés esetén az egyéb vagyonkezelő a selejtezni kívánt eszközökről tételes 

kimutatást küld az MNV Zrt. részére, az érintett vagyonelemek vonatkozásában a selejtezést 

előidéző okok részletes bemutatásával. Az egyes selejtezésekhez az MNV Zrt. külön 

hozzájárulása szükséges, amelyre engedélyezés formájában kerül sor. Az egyedi engedélyezési 

kérelemmel benyújtandó dokumentumok, szerepeltetendő információk, adatok: 

 

a selejtezést előidéző ok részletes leírása – ideértve a felróhatóság megítéléséhez szükséges 

hivatkozások, dokumentumok - annak eszközlista szerinti mellékletével, bemutatva a selejtezni 

javasolt eszközök megnevezését, bruttó, nettó értékét, a halmozott értékcsökkenés összegét.Az 

egyéb vagyonkezelőknek nem felróható okból kerül sor a selejtezésére az alábbi esetekben: 

- ha arra kormányhatározat, törvény, rendelet alapján kerül sor, 

- természeti katasztrófa, 

- vis major, 
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- jogutódlással vagy feladatátvétellel az egyéb vagyonkezelő vagyonkezelésébe került 

vagyonelemek selejtezése, amelyek selejtezése indokolt és szükségszerű lett volna, 

azonban azt a jogelőd/feladatátadó nem végezte el, a feladatátvétel vagy a jogutódlás 

beálltától számított hat hónapig. Nem minősül ilyennek a leltárhiány miatti 

selejtezés. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, azonnali intézkedést követelő tárgyi eszközök 

egyéb vagyonkezelő általi selejtezésére értékhatár nélkül kerülhet sor azzal, hogy erről az MNV 

Zrt.-t a Központi Vagyonkataszterből történő kivezetéssel/átvezetéssel egyidejűleg az egyéb 

vagyonkezelőnek értesítenie kell. Az MNV Zrt. az értesítést követően 30 napon belül 

megvizsgálja, hogy a selejtezést kiváltó ok az egyéb vagyonkezelőnek felróható okból 

következett-e be, valamint, hogy a hasznosítás az egyéb vagyonkezelő, vagy az MNV Zrt. 

hatáskörébe tartozik-e.  

 

A vizsgálat eredményéről az MNV Zrt. 30 napon belül írásban értesíti az egyéb vagyonkezelőt. 

A vizsgálat eredményének függvényében más-más eljárási szabályok vonatkoznak a 

selejtezésre, így a tájékoztatásban az MNV Zrt. kitér az azzal kapcsolatos, a vagyonkezelő 

megfelelő eljárását lehetővé tevő intézkedésekre, az egyes lépések sorrendjére, továbbá 

amennyiben a selejtezetést a vagyonkezelő végzi, úgy a 5.2. rész adott vagyonkezelőre 

vonatkozó előírásokra. Az egyéb vagyonkezelő a selejtezést számviteli nyilvántartásaiban az 

engedélyezésnek megfelelőn köteles kezelni. 

 

5.1 A selejtezési eljárást lefolytató lehetséges személyek 

 

A) A selejtezendő eszközöket az MNV Zrt. selejtezi. 

 

Az MNV Zrt.: 

- eljár a vagyonkezelési szerződés részleges, a selejtezendő vagyonelemekre 

vonatkozó módosítása (megszüntetése) ügyében, 

- intézkedik a selejtezendő eszközök birtokátruházása (birtokba vétel) érdekében, 

valamint a vagyonkezelő által, a mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási 

szabályzatban meghatározottak szerint kitöltött migrációs tábla alapján a 

vagyonkezelésből visszavett eszközöket a közvetlen kezelésű eszközök közé 

felveszi.  

 

Továbbiakban ezen eszközök selejtezése és a hasznosítása a szabályzatnak a rábízott vagyon 

közvetlen kezelésű eszközökre vonatkozó szabályai szerint történik. 

 

Az egyéb vagyonkezelő a selejtezendő eszközöket a selejtezést megelőző nyilvántartási értéken 

kivezeti könyveiből, az érintett eszközök vonatkozásában az MNV Zrt. és az egyéb 

vagyonkezelő a Vhr. 16. §-ában foglaltak szerint egymással elszámol. 

 

B) A selejtezendő eszközöket, harmadik fél selejtezi, ha az eszközöknek a selejtezésével, 

hasznosításával az MNV Zrt. harmadik felet bíz meg. Ez esetben ezen eszközök selejtezésére 

és a hasznosítására a harmadik félnek saját, a számviteli törvénnyel és az egyéb vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban lévő szabályzatait kell alkalmazni. 

 

Az MNV Zrt.-nek a felróhatóság megítéléséről és a selejtezés jóváhagyásáról szóló engedély 

megadását és a vagyonkezelő, valamint a selejtezés elvégzésével megbízott harmadik fél erre 

vonatkozó tájékoztatását követően: 
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- az MNV Zrt. eljár a vagyonkezelési szerződés részleges, a selejtezendő 

vagyonelemekre vonatkozó módosítása (megszüntetése) ügyében, 

- intézkedik a selejtezendő eszközök birtokátruházását (birtokba vétel) érdekében, 

valamint a vagyonkezelő által, a mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási 

szabályzatban meghatározottak szerint kitöltött migrációs tábla alapján a 

vagyonkezelésből visszavett eszközöket a közvetlen kezelésű eszközök közé 

felveszi.  

 

Az egyéb vagyonkezelő a selejtezendő eszközöket a selejtezést megelőző nyilvántartási értéken 

kivezeti könyveiből, az érintett eszközök vonatkozásában az MNV Zrt. és az egyéb 

vagyonkezelő a Vhr. 16. §-ában foglaltak szerint egymással elszámol. 

 

Ebben az esetben a selejtezés és a hasznosítás részletes szabályait, eljárásrendjét a harmadik 

féllel megkötendő megbízási szerződésben szükséges rögzíteni, és a továbbiakban a megbízási 

szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.  

 

Amennyiben a selejtezendő eszközök vonatkozásában a vagyonkezelő vagyonkezelői joga 

megszüntetésre került, úgy a jelen szabályzat szempontjából harmadik fél megbízásának 

minősül a volt vagyonkezelő megbízása a selejtezésre, hasznosításra. 

 

Amennyiben a harmadik fél nem rendelkezik saját selejtezési és hasznosítási szabályzattal - 

vagy ezen tárgyköröket tartalmazó szabályzattal - , úgy a selejtezést, hasznosítást a megbízási 

szerződésben rögzítettek szerint, Jelen szabályzat mindenkor hatályos állapotának az MNV Zrt. 

honlapján elérhető, a vagyonkezelők, és harmadik felek eljárására releváns rendelkezéseket 

tartalmazó, kivonat alapján kell elvégezni. A megbízási szerződésben rögzíteni kell, hogy az 

MNV Zrt.-vel szerződő partner az MNV Zrt. selejtezési, hasznosítási szabályzatának kivonatát 

megismerte és annak mindenkor hatályos változatát magára nézve kötelező érvényűnek ismeri 

el. 

 

A jelen 5.1. pont A) és B) pontjai esetén az egyéb vagyonkezelő a vagyonkezelői jogának 

részleges, a selejtezendő vagyonelemekre vonatkozó szerződésben foglaltak szerint a 

vagyonkezelt vagyonban bekövetkezett változásról a vagyonkezelt vagyon nyilvántartására 

szolgáló vagyonnyilvántartási rendszer (vagyonkataszter) felé jelentést a Vhr. melléklete 

szerinti tételesen nyilvántartott vagyonelem esetén 60, az összevontan nyilvántartott 

vagyonelemek esetén 30 napon belül (adatszolgáltatást) köteles küldeni. 

 

C) A selejtezendő eszközöket a vagyonkezelő selejtezi, ha az eszközök maradnak a 

vagyonkezelő vagyonkezelésében és egyedileg az MNV Zrt. engedélyezi azok vagyonkezelő 

általi selejtezését, hasznosítását.  

 

5.1.1 Egyszeri selejtezési megbízási szerződés 

Ezen eszközök selejtezésére és a hasznosítására az egyéb vagyonkezelőnek saját, a számviteli 

törvénnyel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban lévő szabályzatait kell 

alkalmazni, azzal, hogy az adott, engedélyezett selejtezésre egyedi a selejtezésre, hasznosításra 

vonatkozó egyszeri selejtezési ügyletre vonatkozó megbízási szerződés kötése is szükséges, 

amelynek értelmében kizárólag az MNV Zrt. részére megküldött tételes vagyonelem lista 

szerinti vagyonelemek selejtezése végezhető el (a továbbiakban: Egyszeri selejtezési 

megbízási szerződés). Az Egyszeri selejtezési megbízási szerződésben rendelkezni szükséges 

legalább a vagyonelemek selejtezésének a vagyonkezelési szerződésre gyakorolt hatásáról, 

vagyonnyilvántartási kezeléséről és az egyéb, az adott ügylet szempontjából releváns 
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kérdésekben a vagyonkezelőnek az Egyszeri selejtezési megbízási szerződésben foglaltak 

szerint kell eljárnia. Az Egyszeri selejtezési megbízási szerződés pontos tartalmi elemeit az 

adott konkrét ügyhöz igazodóan szükséges meghatározni, azzal, hogy annak előzményeként 

minden esetben rögzítendő, hogy az MNV Zrt. a selejtezést a vagyonkezelőnek felróhatónak 

minősítette-e vagy sem.  

Amennyiben a vagyonkezelő nem rendelkezik saját selejtezési és hasznosítási szabályzattal - 

vagy ezen tárgyköröket tartalmazó szabályzattal - ,úgy a selejtezést, hasznosítást a megbízási 

szerződésben rögzítettek szerint, jelen szabályzat mindenkor hatályos állapotának az MNV Zrt. 

honlapján elérhető, a vagyonkezelők, és harmadik felek eljárására releváns rendelkezéseket 

tartalmazó, kivonat alapján kell elvégezni. A megbízási szerződésben rögzíteni kell, hogy a 

vagyonkezelő az MNV Zrt. selejtezési, hasznosítási szabályzatának kivonatát megismerte és 

annak mindenkor hatályos változatát magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. 

 

Az egyedi döntés alapján létrejövő Egyszeri selejtezési megbízási szerződés nem minősül 

általános megbízási szerződésnek, az MNV Zrt. által engedélyezett tételesen megjelölt 

vagyonelemeken kívül egyéb vagyonelem selejtezésére nem jogosít. 

 

5.1.2 Általános selejtezési megbízás 

 

A selejtezendő eszközöket az egyéb vagyonkezelő selejtezi, ha általánosságban a vagyonkezelt 

– valamint ez kiterjedhet a jövőben a vagyonkezelésébe kerülő vagyonelemekre is - vagyon 

részét képező eszközöknek a selejtezésével, hasznosításával, és a hulladék-kezelésével az MNV 

Zrt. megbízza az egyéb vagyonkezelőt (a továbbiakban: Általános selejtezési megbízás).  

 

A selejtezésekhez Általános selejtezési megbízási szerződés esetén a vagyonkezelőt az MNV 

Zrt. feljogosítja arra, hogy bármely a vagyonkezelésében lévő - vagy amennyiben erre jogi 

lehetőség van, a vagyonkezelésébe kerülő – vagyonelemet, az Általános selejtezési megbízási 

szerződés keretei között saját hatáskörben selejtezzen, az egyes selejtezésekhez nem szükséges 

az érintett vagyonelem lista tételes megküldése és a selejtezést kiváltó okok bemutatása, sem 

pedig az MNV Zrt. külön hozzájárulása. 

 

Ezen eszközök selejtezésére, hasznosítására, és a hulladék-kezelésre az egyéb vagyonkezelőnek 

saját, a számviteli törvénnyel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban lévő 

szabályzatait kell alkalmazni.  

 

A megbízási szerződésben rendelkezni szükséges legalább a vagyonelemek selejtezésének a 

vagyonkezelési szerződésre gyakorolt hatásáról, vagyonnyilvántartási kezeléséről és a 

továbbiakban a megbízási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. 

 

Az Általános megbízási szerződés tartalmi elemei jellemzően: 

- a selejtezésről a vagyonkezelő a selejtezést követően köteles az MNV Zrt.-t 

tájékoztatni, a selejtezési jegyzőkönyveket megküldeni; 

- a megbízás felhatalmazást ad a vagyonkezelő számára a selejtezések elvégzésére, 

ami magában foglalja:  

o annak megállapítását, hogy a vagyonkezelőnek felróható-, illetve fel nem 

róható okból történt-e a vagyonelem(ek) feleslegessé válása; 

o a selejtezési jegyzőkönyvek elkészítését; 

o a hulladék anyagok kezelését, beleértve az ezzel kapcsolatos döntések 

meghozatalát; 

o a selejtezésekkel történő elszámolást; 
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o a piaci értékkel nem rendelkező, egyéb módon nem hasznosítható hulladék 

anyagok elhelyezését, megsemmisítését. 

- az egyéb vagyonkezelő adatszolgáltatási kötelezettségei: 

o a vagyonkezelő a selejtezési eljárás befejezését követő határidő tűzésével - 

ha a megbízási szerződés eltérően nem rendelkezik, 30 napon belül - köteles 

tájékoztatni az MNV Zrt.-t a megbízásban szereplő feladatok elvégzéséről 

az MNV Zrt. által előírt módon és tartalommal (felróható, illetve nem 

felróható okok részletezése, nyilatkozatok kérése, stb.). 

o vagyonkezelő a selejtezési eljárás befejezését követően a vagyonkezelt 

vagyonban bekövetkezett változásról a vagyonkezelt vagyon 

nyilvántartására szolgáló vagyonnyilvántartási rendszer (vagyonkataszter) 

felé jelentést a Vhr. melléklete szerinti tételesen nyilvántartott vagyonelem 

esetén 60, az összevontan nyilvántartott vagyonelemek esetén 30 napon belül 

(adatszolgáltatást) köteles küldeni. 

- Az MNV Zrt. ellenőrzési jogköre: 

o az MNV Zrt. jogosult a vagyonkezelőnek a megbízási szerződésen alapuló 

jogainak gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét ellenőrizni.  

o az MNV Zrt. jogosult továbbá a megküldött tájékoztatásban, illetve 

selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakat ellenőrizni, és ha szükségesnek 

találja, kérheti a selejtezési ok besorolásának (felróható/nem felróható) 

módosítását.  

o az MNV Zrt. jogosult az ellenőrzései során független szakértő, tanácsadó 

bevonására. 

- Az elszámolásra és a selejtezésből visszanyert anyagok kezelésére vonatkozó 

szabályok: 

o A selejtezések során a selejtezett eszközökből visszanyert, még használati, 

piaci értékkel bíró anyagokat a vagyonkezelő készletnyilvántartásába 

felveszi, és a továbbiakban az egyéb készletektől elkülönítetten, az MNV 

Zrt. vagyonkezelésében álló állam tulajdonú vagyonelemként tartja nyilván. 

Az ily módon nyilvántartott készletek sorsáról, felhasználásáról a megbízási 

szerződésben külön szükséges rendelkezni: felhasználhatja-e a 

vagyonkezelő, ha igen, milyen módon, vagy vissza kell adnia az MNV Zrt.-

nek hasznosítás céljából. 

o az elszámolás tekintetében a jelen Szabályzat 5.2. részében foglaltak szerint 

az adott vagyonkezelőre vonatkozó rendelkezések szerepeltetése. 

- Hulladék elhelyezése: 

o A megbízási szerződésben szükséges rendezni a hulladéknak minősítésre és 

a hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályokat is. 

 

5.2 A selejtezés és felróhatóság kihatásai egyedi engedélyezés és általános megbízás 

esetén a vagyonkezelők egyes típusainál 

 

5.2.1 Államháztartási körbe tartozó, közfeladatot ellátó egyéb vagyonkezelők 

Az államháztartási alrendszeren belüli egyéb vagyonkezelő, amely a Vagyontörvény 27. § 

(8) bekezdése alapján mentesül a visszapótlási kötelezettség teljesítése alól mind a felróható 

okból, mind a nem felróható okból elvégzett selejtezések esetében maga számolja el a 

terven felüli értékcsökkenést a könyveiben, és az elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel 

megegyező összegben csökkenti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Áhsz.) szerint a 412. Nemzeti vagyon változása számlán 

nyilvántartott összeget az egyéb bevételekkel szemben. 
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5.2.2 Államháztartási körbe nem tartozó, közfeladatot ellátó egyéb 

vagyonkezelők 

Az államháztartási körön kívüli alapfeladatként vagy főtevékenységként közfeladatot ellátó 

vagyonkezelő, azaz amely a visszapótlási kötelezettség teljesítése alól a Vagyontörvény 27. 

§ (8) bekezdése alapján mentesül, mind a felróható okból, mind a nem felróható okból 

elvégzett selejtezések esetében az elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel megegyező 

összegben csökkenti a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszú lejáratú 

kötelezettségeket a rendkívüli bevételekkel szemben. 

 

5.2.3 Államháztartási körbe nem tartozó, visszapótlási kötelezettség teljesítésére 

kötelezett egyéb vagyonkezelő 

- a neki nem felróható okból elvégzett selejtezések esetében az MNV Zrt. számolja 

el a selejtezéshez kapcsolódó terven felüli értékcsökkenést, a selejtezendő eszköz 

közvetlen kezelésű eszközként történő nyilvántartásba vételét követően. Ezzel 

egyidőben a vagyonkezelő a selejtezéskori nyilvántartási értéken vezeti ki 

nyilvántartásából az érintett eszközöket a hosszú lejáratú kötelezettségekkel 

szemben a selejtezés napjával. 

- a vagyonkezelőnek felróható okból – ide értve az eszköz rendeltetésszerű 

használata során természetes elhasználódásával összefüggő selejtezést - elvégzett 

selejtezések esetében a vagyonkezelő számolja el a terven felüli értékcsökkenést a 

könyveiben, és ezután vezeti ki azt a nyilvántartásából. Az elszámolt terven felüli 

értékcsökkenés összegével a vagyonkezelő visszapótlási kötelezettsége megnő, 

amelyről az MNV Zrt. felé adatot köteles szolgáltatni. Ez esetben tehát a 

visszapótlási kötelezettsége az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés és terven felüli 

értékcsökkenés együttes összegével lesz egyenlő.  A selejtezés során visszanyert 

anyagokat piaci érteken a selejtezett eszköz bruttó értékének egyidejű 

csökkentésével kell készletre venni, mely bekerülési érték összege nem haladhatja 

meg a selejtezett eszköz kivezetéskori nettó értékét. A selejtezett eszköz kivezetése 

miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege az eszköz terv szerinti, terven 

felüli értékcsökkenés és készletre vett vissznyereményanyag elszámolását követően 

kimutatott nettó értékkel egyezik meg. A könyv szerinti értékével a visszapótlási 

kötelezettség értéke csökken abban az esetben, ha az értékesítésből származó bevétel 

az MNV Zrt.-t illeti meg. 

 

Amennyiben a selejtezetést (akár egyedi engedélyezés, akár általános megbízási szerződés 

keretében) a vagyonkezelő folytatja le, úgy a selejtezés során keletkezett visszanyert anyagok 

hasznosítási bevétele az MNV Zrt.-t illeti meg. A selejtezés során keletkezett visszanyert 

anyagok készletre vétele érdekében a visszapótlási kötelezettség teljesítésére kötelezett 

államháztartáson kívüli egyéb vagyonkezelőt adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az 

adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a visszanyert anyag megnevezését, a készletre vétel 

dátumát, a készlet értékét, mennyiségét, mennyiségi egységét, valamint tárolási helyét. A 

készletre vétel ezután az MNV Zrt.-nél történik. 

 

A visszanyert anyagok értékesítését – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - vagy 

az MNV Zrt. végzi, vagy azzal az egyéb vagyonkezelőt vagy harmadik felet megbízza: 

- az MNV Zrt. közvetlen értékesítése esetén az MNV Zrt. állami vagyon értékesítésére 

vonatkozó szabályzatai szerint kell eljárni. Ez esetben a visszanyert anyagok 

vonatkozásában megszüntetésre kerül a vagyonkezelő vagyonkezelői joga, és azok 

vonatkozásában az MNV Zrt. lefolytatja a birtokátruházási eljárást és bevezeti a 
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vagyonnyilvántartásba a visszanyert anyagokat a közvetlen kezelésű eszközök közé, 

ezzel egyidejűleg a vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyon nyilvántartására szolgáló 

vagyonnyilvántartási rendszer (vagyonkataszter) felé jelentést küld a visszanyert 

anyagok kivezetéséről. Ez esetben a készlet érték összegével az egyéb vagyonkezelő 

visszapótlási kötelezettsége csökken, amelyre az elszámolási szerződésben 

figyelemmel kell lenni.  

- Ha a visszanyert anyagok értékesítésével az MNV Zrt. az egyéb vagyonkezelőt bízza 

meg, az értékesítés részletes szabályait, eljárásrendjét a megbízási szerződésben 

szükséges rögzíteni, és a továbbiakban a megbízási szerződésben foglaltak szerint 

kell eljárni, azonban ez esetben nem kerül sor a vagyonkezelői jogviszony 

visszanyert anyagokra vonatkozó külön megszüntetésére, az az értékesítéssel 

jogszabály erejénél fogva megszűnik. Ez esetben a készlet értékesítési bevételi 

összegével az egyéb vagyonkezelő visszapótlási kötelezettsége csökken, amelyre az 

elszámolási szerződésben figyelemmel kell lenni.  

 

Az elszámolás során, valamint az MNV Zrt. beszámolójának alátámasztásául szolgáló 

számviteli adatszolgáltatásban (egyenlegközlőben) a visszanyert anyagok visszapótlási 

kötelezettséget csökkentő hatását a vagyonkezelőnek szerepeltetnie kell. 

 

Amennyiben jogszabály az egyéb vagyonkezelő számára közvetlenül engedélyezi a visszanyert 

anyagok értékesítését és az abból származó bevétel az egyéb vagyonkezelőt illeti, úgy az ilyen 

forrásból a vagyonkezelt vagyonon végzett felújítás, beruházás a vagyonkezelő saját forrásból 

végzett beruházásának minősül. Ennek a visszapótlási kötelezettségre gyakorolt hatásáról, 

esetleges megtérítéséről felek szerződésben rendelkeznek.   

 

5.2.4 Központi költségvetési szerv vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő 

eszközök selejtezésére, hasznosítására vonatkozó előírások 

 

A központi költségvetési szervek saját selejtezési szabályzatuk szerint járnak el és selejtezik a 

vagyonkezelésükben lévő eszközöket. A selejtezés következtében a vagyonkezelő a 

nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásról a Vhr. mellékletében foglaltak szerint 30 

napon belül az elektronikus adatszolgáltatás keretei között adatot szolgáltat az MNV Zrt. 

részére. 

 
6 Függelékek 

 

1.számú függelék: Megbízólevél 

2.számú függelék: Selejtezési jegyzőkönyv 

- 2/a. számú melléklet: Selejtezendő eszközök jegyzéke  

- 2/b. számú melléklet: Vissznyeremény/haszonanyag eszközök jegyzéke 

3.számú függelék: Megsemmisítési jegyzőkönyv 
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1. sz. függelék 

 

 

 

 
MEGBÍZÓLEVÉL 

 

 

Alulírott …………………(név) „Az MNV Zrt. Saját és Rábízott vagyonában nyilvántartott 

eszközök selejtezésére vonatkozó szabályzatáról szóló kivonat” alapján az MNV Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a …………………………….(szervezet megnevezése) 

vagyonkezelésében lévő rábízott vagyon eszközeinek selejtezése tekintetében az alábbi 

Selejtezési Bizottságot nevezem ki: 
 

elnök: 

 

……………….(név)  ……………szervezeti egység  …………….beosztás 

tagok: ……………….(név)  ……………szervezeti egység  …………….beosztás 

 ……………….(név)  …………   szervezeti egység  …………….beosztás 

póttag/ 

póttagok: 

……………….(név)  …………   szervezeti egység  …………….beosztás 

 

A jelen megbízás „Az MNV Zrt. Saját és Rábízott vagyonában nyilvántartott eszközök 

selejtezésére vonatkozó szabályzatáról szóló kivonat”-ban meghatározott feladatok ellátására 

terjed ki. 

 
Jelen megbízás visszavonásig érvényes. 

 

(A korábbi Selejtezési Bizottsági tagoknak adott megbízólevelek a jelen megbízólevél 

kiadásával visszavonásra kerülnek.) 

 

…………….., 201……. 

 

                                                                                                 

………………………………………             

                         aláírás 

  

A jelen megbízást elfogadom: 

 

……………….(név) …………………………………(aláírás) 

……………….(név) …………………………………(aláírás) 

……………….(név) …………………………………(aláírás) 

……………….(név) …………………………………(aláírás) 
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2. sz. függelék 

 
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a 

…………………………….(szervezet megnevezése) vagyonkezelésében lévő rábízott 

vagyonában nyilvántartott eszközök selejtezési jegyzőkönyve 

 
 

..........év_..........sorszám_ selejt  sz. jegyzőkönyv 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv……..oldalt és ……….db ...........oldalas mellékletet tartalmaz. 

 

 

 

Tartalom: A jegyzőkönyv I.-VI. fejezetei: 

 

I. Engedélyező megjelölése  

 

II. A feleslegessé válás okai 

 

III. A selejtezés eredménye  

 

IV. A Selejtezési Bizottság javaslata 

 

V. Hitelesítés és záró rendelkezések 

 

VI. Engedélyező nyilatkozata 
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..........év_..........sorszám_ selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

Jegyzőkönyv 
 

a feleslegessé vált eszközök selejtezéséről 

 

 

 

Készült: ______év_________________hó ____napján a 

……………………………………….(vagyonkezelő/vagyonműködtető szervezet 

megnevezése és helyiség száma/azonosítója)  hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:1 

 

1. _____________________________ név _______________________beosztás 

2. _____________________________ név _______________________beosztás 

3. _____________________________ név _______________________beosztás 

4. _____________________________ név _______________________beosztás 

5. _____________________________ név _______________________beosztás 

6. _____________________________ név _______________________beosztás 

 

 

 

……………………………………                         …………………………………… 

                     aláírás                                                                               aláírás 

 

……………………………………                         …………………………………… 

                     aláírás                                                                               aláírás 

 
 

……………………………………                         …………………………………… 

                     aláírás                                                                               aláírás 

 

 

 

I. 

Engedélyező/k 
 

 

A Selejtezési Bizottság (továbbiakban: bizottság) megállapítja, hogy a jelen eljárás keretében 

végrehajtandó selejtezés engedélyezése (az MNV Zrt. Saját és Rábízott vagyonában 

nyilvántartott eszközök selejtezésére vonatkozó szabályzatának kivonata szerint engedélyező/k 

megnevezése és beosztása) feladatkörébe tartozik. 

 

  

 
1 Selejtezési Bizottság tagjai 
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

II. 

 

 

A feleslegessé válás okai 
 

 

A Selejtezett eszközök jegyzékén, a vissznyeremény/haszonanyag eszközök jegyzékén (2/a. sz. 

melléklet, 2/b. sz. melléklet) felsorolt eszközök feleslegessé válásával kapcsolatban a bizottság 

az alábbiakat állapította meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A feleslegessé válás műszaki vagy egyéb okait a jegyzék tételszámaira hivatkozva kell 

rögzíteni, azonos körülményeknél összevontan. 
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..........év_..........sorszám_ selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

 

III. 

 

A selejtezési eljárás eredménye 

 
 

A bizottság tételesen ellenőrizte a selejtezésre javasolt eszközök előzetes selejtezésének 

indokait, módját, a selejtezendő eszközök dokumentációját ennek alapján a következőket 

állapította meg: 

 

 

 

 

 

 

  

 
 A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a lemondó nyilatkozatokat, leveleket 
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

 

IV. 

 

 

A Selejtezési Bizottság javaslata 

 
 

A Selejtezési Bizottság megtekintette a ………………………….________ sz. helyiségében 

előkészített eszközöket. Megvizsgálta a feleslegessé válásuk okait. Megállapította, hogy a 

megvizsgált eszközök üzemeltetésre, munkavégzésre alkalmatlanok, vagy felújításuk, 

használatuk gazdaságtalan, stb. ezért selejtezésük indokolt. 

 

sorszám                 nettó érték        selejtezés javasolt módja  

(tól,-ig)                  (összesen)   

 

 

sorszám                 nettó érték        haszonanyag visszanyerés  

(tól,-ig)                  (összesen) 

 

 

  

A bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk megvizsgált, selejtezése 

javasolt eszközök megegyeznek a Selejtezett eszközök jegyzékén, a 

vissznyeremény/haszonanyag jegyzékén (2/a. sz. melléklet, 2/b. sz. melléklet) feltüntetett 

eszközökkel. A bizottság az eljárás során tételesen ellenőrizte az eszközök és tartozékok 

hiánytalan meglétét. 
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

 

V. 

 

 

Hitelesítés és záró rendelkezések 
 

 

 

A feleslegessé vált eszközök hasznosításig/megsemmisítésükig történő: 

− szabályszerű tárolásáért, 

− selejtezés dokumentálásáért, 

− a megsemmisítésért és a megsemmisítésre átadás dokumentálásáért,  

− a selejtezett eszközök vissznyeremény/haszonanyag raktárra vételéért felelős 

személyek: 

 

1. _____________________________ név _______________________beosztás 

2. _____________________________ név _______________________beosztás 

3. _____________________________ név _______________________beosztás 

4. _____________________________ név _______________________beosztás 

5. _____________________________ név _______________________beosztás 

6. _____________________________ név _______________________beosztás 

 

………………….., 201….. ......................... 

 

 

 

 

……………………………………                         …………………………………… 

 

 

……………………………………                         ……………………………………  

 

 

……………………………………                         ……………………………………  
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv  

 

 

 

VI. 

 

Engedélyező nyilatkozata 

 

 
Engedélyezem, a jelen jegyzőkönyv …. sz. melléklete szerinti vagyonelemek haszonanyagként 

történő kezelését, a jelen jegyzőkönyv …. sz. melléklete szerinti vagyonelemek 

megsemmisítését.  

 

 

Elrendelem a selejtezett eszközök állományból történő kivezetését, továbbá a selejtezendő 

eszközök hasznosításával kapcsolatos intézkedések (Nyilvántartásba vétel, raktárra vétel) 

végrehajtását a következők figyelembevételével: 

 

 

 

 

 

Vagy 

 

A selejtezési eljárás ismételt lefolytatását rendelem el az alábbi indokok alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………., 201….. ......................... 

 

 

 

 ………………………….. ………………………… 

 aláírás aláírás 
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv sz. jegyzőkönyv 2/ a melléklete      

 
Selejtezendő eszközök jegyzéke  

 
         

SSZ 
Vonalkó
d 

Megnevez
és 

Gyár
i 
szá
m 

Mennyiség 
Bruttó 
érték 

Halmozott 
ÉCS 

Nettó érték 
Aktiválás/vagyonkezelé
sbe vétel dátuma 
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..........év_..........sorszám_selejt  sz. jegyzőkönyv sz. jegyzőkönyv 2/ b melléklete      

 

 

Vissznyeremény/ haszonanyag  eszközök jegyzéke 
  

 

 
          

Selejtezési jegyzőkönyv 

száma: 
       

           

           

Sorszám Leltáriszám 
Vagyonelem 

csoport 

Eszközosztály 

száma 

Gyári 

szám/ 

egyéb 

azonosító 

Telephely/Tárolási 

hely 
Költséghely Mennyiség Megnevezés 

Bruttó 

bekerülési 

érték (Ft) 

Megjegyzés 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     
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3. sz. függelék 

Megsemmisítési jegyzőkönyv 

 

A jóváhagyott Vagyonkezelt vagyon/ Vagyonkezelésből selejtezési célra 

átvett__..........év_..........sorszám_ selejt_ jegyzőkönyv teljesítésének igazolása 

A jelen jegyzőkönyvet aláírók felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jóváhagyott Selejtezési 

jegyzőkönyvben szereplő, alábbi sorszámú eszközöket, amelyeket sem haszonanyagként, sem 

hulladék anyagként felhasználni, sem más módon hasznosítani vagy – jogszabályi felhatalmazás 

ellenére - értékesíteni nem lehet, vagy nem szabad, jelenlétükben megsemmisítették, a 

tűzrendészeti, környezetvédelmi és egészségügyi hatósági előírásoknak megfelelően. 

     
Sorszám Vonalkód Megnevezés Megsemmisítés módja   
         
         
         
         
         
         
         
         

     

     
Helység, dátum:     

     

     
Megsemmisítette:       

     

     

       

     

     

     

  HITELESÍTŐ ALÁÍRÁSOK   

     

     
        

     

     
        

     

     
 

 


