A Budapesti Természetbarát Sportszövetség
selejtezési szabályzata
1. A selejtezés általános tudnivalói
Mind a társasági törvény, mind a számviteli törvény hangsúlyozza a vagyonért való
felelősséget. Annak érdekében, hogy a Szövetség vezetői az e téren rájuk rótt felelősséget
vállalhassák, célszerű, hogy szabályozzák:
- a felesleges vagyontárgyak folyamatos feltárásának rendjét
a feleslegessé válás ismérveit, általános feltételeit
- a feltárt eszközök elkülönítésének, tárolásának és nyilvántartásának rendjét
- az értékesítés lehetséges módját
A felesleges vagyontárgyak csoportosítása:
- immateriális javak
- tárgyi eszközök
A hasznosítás során szükséges tennivalók:
- hasznosítandó eszközök feltárása
- hasznosítandó eszközök jegyzékbe foglalása
- a hasznosítás engedélyezése
- felajánlás más gazdálkodóknak
- értékesítési ár meghatározása
- hirdetés
- értékesítés
A selejtezés során ellátandó feladatok:
- a selejtes eszközök feltárása, jegyzékbe foglalása
- selejtezés engedélyezése
- selejtezés lefolytatása
- megsemmisítés

2. A selejtezett vagyontárgyak feltárása, hasznosítása
Feleslegesnek minősülnek azok az eszközök, amelyeket a főtitkár vagy az eszközt használó
bizottság vezetőjének javaslatára a Szövetség elnöke annak nyilvánít.
Az eszközöket használó egységek lehetőleg írásban jelentsék be a területükön lévő felesleges
eszközöket, anyagokat, ha elhasználódtak vagy több éve nem voltak használatban és
használatuk a későbbiekben sem valószínű.
A Szövetségnél nem hasznosítható, felesleges vagyontárgyak hasznosítására javaslatot kell
összeállítani. A javaslatnak ki kell terjednie a hasznosítás módjára, amely történhet:
- eladással
- leértékelt áron való értékesítéssel
- átadással
- bérbeadással.
Eladásnál a felesleges vagyontárgy térítés ellenében, meghatározott feltételek mellett
értékesíthető. Általános szempont, hogy az eladási ár a hulladékárnál magasabb kell, hogy
legyen.

A felesleges vagyontárgy hasznosításának módját és az eladási árat 500.000 Ft könyv szerinti
értékig az elnök és a főtitkár együttesen, 500.000 Ft felett az elnökség határozza meg. Az
értékesítés lehetőleg azonnali készpénzfizetés ellenében történjen. Az eladásról számlát kell
kiállítani. Térítésmentes átadást a Szövetség elnöke engedélyezhet.
Az átadásról készült jegyzőkönyv eredeti példánya a leltár melléklete.
A Szövetség a felesleges eszközeit bérbe is adhatja. A felek a vagyontárgyak átadásának
időtartamában és a használati díj mértékében szabadon állapodhatnak meg. A bérbevevő a
fizetett használati díj összegét költségként, a Szövetség a kapott használati díj összegét
árbevételként számolja el.
A bérletről bérleti szerződést kell kötni, a bérleti díjat úgy kell megállapítani, hogy az fedezze
a Szövetség ez irányú költségeit. A bérbe adott vagyontárgyak az eszközállományból nem
törölhetők.

3. Leértékelési és selejtezési eljárás
Az eszközöket általában akkor helyes selejtezni,
- ha azokat a szabályos módon feleslegesnek nyilvánították, de az értékesítési kísérlet
nem járt eredménnyel
- ha azok rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak, vagyis kimerítik a selejt
fogalmát, ha a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használata során elhasználódnak
- ha káresemény során váltak selejtté
A selejtezés nem jelent fizikai megsemmisítést – kivéve a kötelezővé tett eseteket.
A Szövetség évente egyszer selejtez, a leltározást megelőzően.
A selejtezés végrehajtását bizonylaton kell rögzíteni és a selejtezések lebonyolítása során a
következő feladatokat kell sorra venni:
- az eszközöket használók jelezzék, ha a területükön selejtes eszközt tárolnak
- az összeállított jegyzék alapján a főtitkár, miután megszemlélte a selejtezendő
eszközöket, elkészíti a selejtezési jegyzőkönyvet, majd aláírásával igazolja az abban
lévő adatok tartalmi, számszaki és számviteli helyességét.
- a selejtezési jegyzőkönyveket külön kell készíteni eszközfajtánként
- a jegyzőkönyv alkalmas legyen a vagyon védelmének biztosítása érdekében
szükséges ellenőrzéshez valamint a selejtezés és leértékelés könyvviteli
elszámolásához
- a főtitkár javaslata lapján a Szövetség elnöksége dönt az eszközök selejtezéséről.
Azokat a kiselejtezett vagyontárgyakat, amelyeket sem haszon-, sem hulladékanyagként,
sem más módon hasznosítani nem lehet vagy nem szabad, meg kell semmisíteni. A
megsemmisítésről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
A megsemmisítés az anyag jellegétől függően, meghatározott technikai eljárással történik. Az
eljárás során a tulajdonvédelmi, az egészségügyi, a környezetvédelmi illetve a
balesetvédelmi szabályokat be kell tartani.

4. A hasznosítás és selejtezés pénzügyi, számviteli elszámolása
A hasznosítások és selejtezési eljárás eredményeként kapott összegek könyvelésénél
valamint az értékesített eszközök állományból való kivitelezésnél a számviteli törvény
előírásait kell alkalmazni.
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