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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (2)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 10.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2017. évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2870 forint/óra.

2. §  A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. §  Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről szóló 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés
A vállalkozások 2016. évi 

tényadataiból egy munkaórára 
számított érték, Ft/óra

2.
Alapbér [havi 161 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával 
számolva]

926

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 121

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 22%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

230
16

5. Szállásköltség 9

6. Csoportos személyszállítás 149

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 20

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 503

12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 42

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 7

14. Szerszámhasználat 16

15. Értékcsökkenési leírás 60
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16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 2

19. Bankköltség 9

20. Egyéb szolgáltatás: 
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

21. Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

80
1

22. Biztosítások 7

23. 1–22. Összesen 2342

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,35%

25. Improduktív órák költsége
/23. sor összesen × (1,00–0,8635) = 0,1365/

320

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27. Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065) 

152

28. Elvárt eredmény 2,00%

29. Elvárt eredmény értéke
/(23.+25.+27. sor összesen) × 0,02/

56

30. Mindösszesen (23.+25.+27.+29. sor) 2870

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2017. (VI. 7.) MvM rendelete
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós 
külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék 
kiszámításának részletes szabályairól

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés c)–d), f ), i) és k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 5a.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a  továbbiakban: EU ÁK), továbbá 
az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre terjed ki.

2. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti, az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett 
szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 485 350 Ft.

 (2) Az  EU ÁK külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helye, valamint élhetőségi besorolása alapján járó 
deviza-illetménypótlékok megállapításának alapjául szolgáló összesített külképviseleti besorolási szorzó 35%.

 (3) A vegyes költségtérítés szorzó 21%.
 (4) Az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés szorzó 183%.
 (5) Az  egyszeri költözési költségtérítés összege egyedül, illetve házastárssal költöző kihelyezett esetében a  lakhatási 

költségtérítés-alap 100%-a, gyermekkel költöző kihelyezett esetén a lakhatási költségtérítés-alap 150%-a.
 (6) Az  állandó képviseleti devizapótlék összege az  EU ÁK diplomatája és szakdiplomatája házastársi 

deviza-illetménypótlék nélkül számított devizailletményének 7,5%-a.
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