
 
 

1/b számú melléklet: A selejtezési jegyzőkönyv nyomtatvány 

 

………………………………………….  ………………………………………….. 

Szervezeti egység                Ikt.szám Vagyongazdálkodási Igazgatóság 

Leltárkörzet száma:…………………. 

 

 

 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK, ANYAGOK 

SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYVE 

 

…………………../……………………sz. 

 

 

A jegyzőkönyv ……………. oldalt tartalmaz, a következő fejezetek szerint: 

 

1.  Jegyzőkönyvi alapadatok 

2.  Nagy értékű tárgyi eszközök jegyzéke 

3.  Kis értékű tárgyi eszközök jegyzéke 

4.  Készletek, anyagok jegyzéke 

5.  Selejtezési bizottság megállapításai 

6.  Hulladéknak minősített tételek, szállítás igazolása 

7.  Megsemmisítési jegyzőkönyv 

8.  Hitelesítés 
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Tájékoztató 

 

A javaslatok alapján a selejtezési eljárás lefolytatása a Selejtezési Bizottság feladata. 

A selejtezési jegyzőkönyvek sorszámozása évente Egyetemi szinten 1-től kezdődik, és folyamatos, 

amelynek folytonosságáért a Selejtezési Bizottság elnöke felelős. A jegyzőkönyv 1., és 5-8. oldalait a 

Selejtezési Bizottság tölti ki, az abban foglaltakat aláírásukkal hitelesítik. Értelemszerűen a 2-4. 

oldalak táblázat oszlopait részben a szervezeti egységek, részben a Selejtezési Bizottság tölti ki. 

A hitelesítés a 8. oldalon a Vagyongazdálkodási Igazgató hatásköre. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az eredeti selejtezési javaslatot a nagy és kis értékű tárgyi 

eszközökre (kivéve bútorok), valamint háztartási, műszaki eszközökre vonatkozóan, amelyeknek 

tartalmaznia kell: 

 a készülék megnevezését, típusát, 

 gyártási számát, tartozékait és azok darabszámát, a véleményt adó pontos nevét, a címét, 

bélyegzővel ellátott aláírását, valamint a dátumot. 

A nyilatkozat kiadására jogosult:  

 hűtők, klíma berendezések esetében a magyarországi javítószolgálatot ellátó cégek, 

szakszerviz, vagy az Egyetem karbantartással foglalkozó szerződött partnere. 

 fototechnikai eszközökre, híradástechnikai berendezésékre (TV, rádió, stb.) a magyarországi 

javítószolgálatot ellátó cégek, szakszervizek, 

 Orvosi műszerek,– kivétel a gázzal működő készülékek – esetében a Műszergazdálkodási 

csoport illetékes a lemondó nyilatkozat kiadására, 

 számítástechnikai eszközökre, vezetékes és vezeték nélküli távközlési berendezésekre az 

Informatikai Igazgatóság szakemberei, kivéve, ha az Igazgatóságra vonatkozik a selejtezés, 

ez esetben szak szerviz igénybevétele szükséges. 

 a forgalmazást, szerviz ellátást biztosító külső cégek, 

Az SAP alkalmazott moduljával kinyomtatva, a szervezeti egység vezetőjének és gazdasági 

ügyekért felelős vezetőjének aláírásával, bélyegzőjével, dátummal ellátva, mellékelve a 

selejtezési javaslat eredeti példányát a Bizottság részére kell eljuttatni.  

A szervezeti egység részéről a fentiek végrehajtásáról a gazdasági ügyekért felelős vezető köteles 

gondoskodni. 

A Selejtezési Bizottság tételesen ellenőrzi a javasolt eszközök hasznosítási lehetőségeit, melyek 

alapján a következőket állapítja meg: 

Kódok jelentése: 
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1. értékesítés számla ellenében 

2. elfekvő raktárra vétel 

3. hulladék anyag 

4. megsemmisítés 

Az eszközök selejtezhetőségét a Selejtezési Bizottság bírálja el. 

Azokat az eszközöket, melyeket sem hasznosítani, sem hulladék anyagként felhasználni nem lehet, a 

jegyzőkönyv 7. sz. oldalának kitöltése mellett meg kell semmisíteni. 
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1. oldal 

…………….…/……….……….sz. jegyzőkönyvhöz 

 

JEGYZŐKÖNYVI ALAPADATOK 

 

Készült …………..év……………………….hó………..napján a Semmelweis Egyetem 

 

……………………………………………………………………szervezeti egységében. 

 

Jelen vannak: 

A selejtezési Bizottság részéről (név, beosztás): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

A szervezeti egység részéről (név, beosztás): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Semmelweis Egyetem                        4. oldal 

1085 Budapest, Üllői út 26.              ……………./…………………sz. jegyzőkönyvhöz 

Szervezeti egység: 

Leltárkörzet:     KÉSZLETEK, ANYAGOK JEGYZÉKE 

 

Sor- 

szám 

 

 

Leltári 

szám 

 

Megnevezés 

 

Mennyiség 

 

Menny.egys. 

 

Egységár 

 

Össz. 

ár 

 

Hasznosítás 

módja 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

Budapest, ……………….év…………………………..hó……………nap 

Selejtezés végrehajtásának előzetes engedélyezése 

       ……………………………….  
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            Gazdasági főigazgató 

 

…………………………    ...…………………………….    ……………………………… 

Szervezeti egység vezető         Ph.  Gazdasági vezető        Selejtezési Bizottság elnöke 
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5. oldal 

……………../……..…………sz. jegyzőkönyvhöz 

 

 

 

Selejtezési Bizottság megállapításai 

 

 

 

A Selejtezési Bizottság megvizsgálta a selejtté válás okait és a hasznosítás lehetőségeit. 

 

Megállapította, hogy a megvizsgált eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk, 

használatuk gazdaságtalan, ezért selejtezésük indokolt. 

 

A Bizottság tagjai felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk leselejtezett eszközök, 

megegyeznek ugyanezen sorszámú jegyzőkönyv jegyzékein feltüntetett eszközökkel. 

 

A Bizottság a selejtezési eljárás során tételesen ellenőrizte az eszközök és tartozékok 

hiánytalan meglétét. 

 

 

A hasznosítással kapcsolatos intézkedések végrehajtásáért felelős dolgozók kijelölése 

 

Név    Beosztás  Aláírás (tudomásul vétel) 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………… 
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6. oldal 

 

……………../…………………….sz. jegyzőkönyvhöz 

 

Hulladéknak minősített tételek, szállítás igazolása 

 

A Selejtezési Bizottság a 2, 3, 4. oldalszámú jegyzékekben foglaltak alapján, a következő 

sorszámú tételeket hulladéknak minősíti, elszállításukról és bizonylatolásukról az 5. oldalon 

kijelölt személy gondoskodik. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

1/ A szállítás igazolása: 

A hulladék elszállítását ………….. év…………………….hó……….napon elvégeztük: 

  ………………………………………… 

           aláírás 

A ………………………………………………sz. bizonylatot a Selejtezési Bizottság átvette. 

Budapest,…………………….év………………………….hó…………nap           

        

 ……………………………….. 

           átvevő 

2/ A szállítás igazolása: 

A hulladék elszállítását ……………… év…………………….hó……….napon elvégeztük: 

  …………………………………… 

           aláírás 

A ………………………………………………sz. bizonylatot a Selejtezési Bizottság átvette. 
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Budapest,…………………….év………………………….hó…………nap               

         

 …………………………. 

            átvevő 

 

7. oldal 

……………../…………………….sz. jegyzőkönyvhöz 

 

MEGSEMMISÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

A jelen jegyzőkönyvet aláírók, kijelentik, hogy a jegyzőkönyvben szereplő alábbi sorszámú 

eszközöket, amelyeket sem haszonanyagként, sem hulladék anyagként felhasználni, sem más 

módon hasznosítani vagy értékesíteni nem lehet vagy nem szabad, jelenlétükben 

megsemmisítették. 

 2., 3., 4. jegyzékből    a megsemmisítés módja 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

Budapest, …………………….év……………………..hó…………………nap 

 

Megsemmisítők aláírása 

 

 ……………………………   … ………………………….. 

 

 Hitelesítő aláírása 

        ……………………………… 

          Selejtezési Bizottság elnöke 
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8. oldal 

……..……../………..………..sz. jegyzőkönyvhöz 

 

 

HITELESÍTÉS 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtása a szabályzat szerint megtörtént. 

 

 

Selejtezési Bizottság tagjai: 

 

-----------------------------------  ----------------------------------- 

 

-----------------------------------  ----------------------------------- 

 

-----------------------------------  ----------------------------------- 

   Selejtezési Bizottság elnöke    Igazgató 

 

 

 

Budapest, ………………..év ………………………….hó ………….. nap 


