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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (2a)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 8.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az  építőipari rezsióradíj 2020.  évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4165 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. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. §  E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. §  Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés

A vállalkozások 
2019. évi tényadataiból 

egy munkaórára 
számított érték, 

Ft/óra

2.
Alapbér [a 2020. évben havi 210 600 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)  
és 174 munkaórával számolva]

1211

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 297

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 17,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

264
23

5. Szállásköltség 18

6. Csoportos személyszállítás 266

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 54

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 22

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 916
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12. Rezsianyag-, munkahelyi energiaköltség 44

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 12

14. Szerszámhasználat 19

15. Értékcsökkenési leírás 63

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 4

19. Bankköltség 14

20.
Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

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

81
1

22. Biztosítások 11

23. 2–22. sor Összesen 3412

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,83%

25.
Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8683)] 

449

26. Veszteségidő aránya 6,50%

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

222

28. Elvárt eredmény 2,00%

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

82

30. Mindösszesen 23. + 25. + 27. + 29. sor 4165


	A Kormány 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 271/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 272/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 273/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 274/2020. (VI. 12.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	Az agrárminiszter 18/2020. (VI. 12.) AM rendelete
	az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
	a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. (VI. 12.) ITM rendelete
	a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 254/2020. (VI. 12.) KE határozata
	a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

	A Kormány 1305/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	az országos telefonos ügyfélszolgálat fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló 
tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 1307/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Tiszavárkonynál kialakult partcsúszás helyreállítása érdekében szükséges előkészítési feladatok forrásbiztosításáról

	A Kormány 1308/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának keretében nyújtott zenei-művészeti támogatásról

	A Kormány 1309/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegysége, a Csermák Antal Zeneiskola felújítása érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1311/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Tuzson János Botanikus Kert fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1312/2020. (VI. 12.) Korm. határozata
	a mexikói földrengés által sújtott Jézus Szíve templom és Tepoztlán-i kolostortemplom helyreállításáról és a földrengési károk enyhítéséről szóló 1632/2018. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról




