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Immateriális javak, tárgyi eszközök 

selejtezési jegyzőkönyve 

2012. év január 06. 

A jegyzőkönyv 4 oldalt tartalmaz. 

Tartalma: 
A jegyzőkönyv I-VI. fejezetei, valamint az alább felsorolt nyomtatványok 

- 11-91. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök jegyzéke

- 11-97. Megsemmisítési jegyzőkönyv

TÁJÉKOZTATÓ 

Az „Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve” a selejtezés szabályszerű 

végrehajtásának, a selejtezésre kijelölt bizottság javaslatának, az azt követő feladatoknak, dön-

téseknek, jóváhagyásának – jegyzőkönyvbe foglalására alkalmas. 

A selejtezésre javasolt immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök végleges meg-

határozását megelőzi az előkészítési folyamat. Ennek során az eszközt használó, üzemeltető 

nyilatkozik arról, hogy az eszközt a továbbiakban nem tudja használni, közli ennek okát is. A 

javaslatok alapján a selejtezési eljárás lefolytatása a selejtezési bizottság feladata. 

A jegyzőkönyvet a selejtezési bizottság tölti ki és tagjai aláírásával lép hatályba. 

A selejtezésre javasolt immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök könyvviteli 

nyilvántartásokkal egyeztetett adatait a jegyzőkönyv részeit képező jegyzékeken lehet tételesen 

felsorolni, továbbá ezek alapján történik a könyvviteli elszámolás. 

Abban az esetben, ha a jegyzőkönyv egyes fejezeteiben nincs elegendő hely, az kiegészíthető 

A/4 méretű, folyamatos oldalszámmal ellátott irodai papírral. 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyvének fejezetei: 

I. Selejtezési hatáskör

II. A selejtezési bizottság javaslata

III. A selejtezett eszközök hasznosítása

IV. A selejtté válás oka

V. A hasznosítási eljárás eredménye

VI. Hitelesítés és záró rendelkezések
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2.  oldal 

2012.01.06-án készült jegyzőkönyvhöz 

Jegyzőkönyv 

Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezéséről 

 

Készült 2012 év január 06 napján a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület hiva-

talos helységében a 2011. év december 31-i állapotnak megfelelően (2890 Tata, Május 1 út 

53/B 2/2.) 

Jelen vannak: 

A selejtezési bizottság részéről (név, beosztás) 

Reszter István 

Godó László 

Pincés Marianna 

 

A felügyeleti (érdekképviseleti) szerv részéről (név, beosztás) 

 Herczog Gergely  

 (Felügyelő Bizottság tag) 

 

I. 

SELEJTEZÉSI HATÁSKŐR 

A selejtezési bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megállapítja, hogy a jelen eljárás kereté-

ben végrehajtandó selejtezés engedélyezése a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport-

egyesület (továbbiakban Egyesület) elnökének hatáskörébe tartozik. 

 

II. 

A SELEJTEZÉSI BIZOTTSÁG JAVASLATA 

A jegyzőkönyv bevezető részében megnevezettekből álló Bizottság megtekintette az Egyesület 

székhelyén selejtezésre előkészített immateriális javakat (szellemi értékeket), tárgyi eszközö-

ket. Megvizsgálta a selejtté válásuk okait és a hasznosítási eljárás eredményét. Megállapította, 

hogy a megvizsgált immateriális javak (szellemi termékek), tárgyi eszközök, sporteszközök 

működésképtelenek, illetve használatra, működtetésre alkalmatlanok, felújításuk gazdaságta-

lan, ezért selejtezésük indokolt. 

Ezért a Bizottság a B.11-91. számú jegyzékben felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök 

selejtezését javasolja. 

A selejtezésre javasolt eszközök 

 bruttó értéke összesen: 196.778 Ft 

 nettó értéke összesen:  157.428 Ft 
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A Bizottság tagjai kijelentik, hogy az általuk megvizsgált és selejtezésre javasolt eszközök meg-

egyeznek a 11-91. számú jegyzékben feltüntetett eszközökkel. A Bizottság a selejtezési eljárás 

során tételesen ellenőrizte az immateriális javak (szellemi értékek), tárgyi eszközök, sportruhá-

zati kellékek és tartozékok hiánytalan meglétét. 

A Bizottság megállapításai: 

A 11-91./2012. számú jegyzékben feltüntetett anyagok további használatra alkalmatlanok. Ja-

vasoljuk a sportolóknak kiadott és meglévő termékeket az átvevőnél hagyni, egyes esetekben 

megsemmisíteni, mert az mások számára nem jelent használható értéket. Raktározásuk nem 

megoldott. 

A jegyzőkönyvben szereplő anyagok kikerülnek az egyesület tulajdonából. 

 

III. 

A SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSA 

A Bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt tárgyi eszközökből a tartozékok és al-

katrészek, illetve maradék anyagok már további hasznosításra nem alkalmasak, raktározásuk 

nem megoldott. 

 

IV. 

A SELEJTÉ VÁLÁS OKAI 

A 11-91. számú jegyzéken felsorolt informatikai és sporteszközök selejtté válásával kapcsolat-

ban a Bizottság a következőket állapította meg (A selejtté válás műszaki vagy egyéb okait a 

jegyzék tételszámaira hivatkozva kell rögzíteni, azonos körülmény esetén összevontan.): 

Az egyesület sportolóinak kiadott sportolásra használható termékek az idő során elhasználód-

tak, működésük nem felel meg a sportolás követelményeinek. 

Az informatikai és egyéb eszközök a szélsőséges időjárási-, és terepviszonyok eredményeképpen 

az eszközök használata során használhatatlanná váltak. 

 

V. 

A HASZNOSÍTÁSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

 

A Bizottság tételesen ellenőrizte a jegyzékben felsorolt tárgyi eszközöknek a selejtezést meg-

előző hasznosítási eljárását és ennek alapján a következőket állapította meg*:  

 

A 11-91. Selejtezett eszközök, a jegyzékében felsorolt termékek további hasznosítása nem meg-

oldott és nem célszerű. 

Az elhasználódás mértéke a további használatot nem teszi lehetővé, sem egészben, sem hulla-

dék anyagként. 

 



B. 11-90. r. sz. 

B. 11-90. r. sz. 

 

4.  oldal 

054/2017. – TTT jegyzőkönyvhöz 

 

 

VI. 

HITELESÍTÉS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A selejtezett tárgyi eszközök hulladék-anyagának és haszon-anyagának megsemmisítéséért, 

szelektív hulladéktárolóban való elhelyezéséért Herczog Gergely a felelős 

 

Kmf. 

 

 

………………………………………… 

  Reszter István 

 

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

 Godó László   Pincés Marianna 

  

   …………………………………………  

   Herczog Gergely 

 

 

 

A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, az eszközök selejtezését, illetve meg-

semmisítését, illetve szelektív hulladéktárolóban való elhelyezését jóváhagyom. 

Elrendelem a selejtezett eszközök és sportfelszerelések állományból történő kivezetését és a 

megsemmisítés végrehajtását. 

 

Tata, 2012. január 06. 

 

 

……………………………………….. 

Mészáros Károly 

elnök 
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SELEJTEZETT TÁRGYI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE 
(B.Sz.ny. 11-91.r.sz. ) 

 

  A 2011.12.31-i megsemmisítési jegyzőkönyvhöz 

Ssz. Leltári szám Megnevezés 
Bruttó érték 

(Ft) 
Mozgásnem 

kódja 

Elszámolt 

értékcsökkenés 

(Ft) 

Mozgásnem 

kódja Nettó érték (Ft) Selejtté válás oka 
Hasznosítás 

módja 

A 

vissznyeremény 

értéke (Ft) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 KI 590386 
Walky-Talky 
AEG Funky 80 

12.990 Ft  12.990 Ft  10.390 Ft elhasználódás leírás 0 Ft 

2 KI 590386 
Lamináló gép 
Deja713-24/A4 

10.990 Ft  10.990 Ft  8.792 Ft elhasználódás leírás 0 Ft 

3 N 0021/07 
HP Color LaseJet 
2605dn 

102.818 Ft  102.818 Ft  82.254 Ft 
Működésképtelen 
Javíthatatlan 

leírás 0 Ft 

4 AB 2968031 JVC hangosító 69.990 Ft  69.990 Ft  55.992 Ft 
Működésképtelen 
Javíthatatlan 

leírás 0 Ft 

           

Ö s s z e s e n: 196.778 Ft  196.778 Ft  157.428 Ft    

 

Tata, 2012. január 06. 

Selejtezési bizottság elnöke 

 

 

………………………………………………………. 

http://ttt-tata.etata.hu/
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Megsemmisítési jegyzőkönyv 
2012.01.06. 

 

A jelen jegyzőkönyvet aláírók felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jóváhagyott selejtezé-

si jegyzőkönyvben szereplő, alábbi sorszámú eszközöket, – a használótól történt visszavétel 

után – amelyeket sem haszonanyagként, sem hulladék anyagként felhasználni, sem más mó-

don hasznosítani vagy értékesíteni nem lehet, vagy nem szabad, jelenlétükben összetörték és a 

lomtalanítás helyére szállították. 

 

 

sorszámtól sorszámig  megsemmisítés módja 

 

1  4   lomtalanítás során kirakva és elszállítva 

 

 

Tata, 2012. január 06. 

 

 

Megsemmisítette: 

 

…………………………………………….. 

Reszter István, bizottság elnöke 

 

 

Hitelesítő aláírások: 

 

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Godó László Pincés Marianna 
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