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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felel!s tárca nélküli miniszter 21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelete
állami tulajdonú légi járm" tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésér!l

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.! § (2)! bekezdés b)! pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a! Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér"l szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.! § 1.! pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a!következ"ket rendelem el:

1.#§  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3.! § (2a)! bekezdése alapján az! állami tulajdonban álló  
Airbus A330-243F típusú szállítógép (gyártási sorozatszám: MSN1578) felett az! államot megillet" tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2023. március 31-ig a! HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonpro#t Zártkör$en M$köd" Társaságot (cégjegyzékszám: 01-10-049939, székhely: 1027 Budapest,  
Kacsa utca 15–23.) jelölöm ki.

2.#§  Ez a!rendelet a!kihirdetését követ" napon lép hatályba.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felel"s
  tárca nélküli miniszter

Az innovációért és technológiáért felel!s miniszter 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelete
a minimális épít!ipari rezsióradíj 2021.#évi mértékér!l

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

1.#§  Az Épít"ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az! épít"ipari rezsióradíj 2021.! évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4530 forint/óra.

2.#§  A minimális épít"ipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az!1.!melléklet tartalmazza.

3.#§  Ez a!rendelet a!kihirdetését követ" 5. napon lép hatályba.

4.#§  Ez a!rendelet a!bels" piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

6.#§  Hatályát veszti a!minimális épít"ipari rezsióradíj 2020.!évi mértékér"l szóló 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felel"s miniszter
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1.!melléklet az!56/2021. (XI. 19.) ITM rendelethez

A minimális épít!ipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés

A vállalkozások 2020.!évi 
tényadataiból egy munkaórára 

számított érték,
Ft/óra

2.
Alapbér [2021.!évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 
174 munkaórával számolva]

1259

3. Pótlékok, kiegészít" #zetés 419

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 15,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

260
25

5. Szállásköltség 23

6. Csoportos személyszállítás 298

7. Véd"ruha, véd"felszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 59

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 75

10. Munkavédelmi költség 24

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 998

12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 47

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 14

14. Szerszámhasználat 20

15. Értékcsökkenési leírás 63

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 3

18. Telefonköltség 5

19. Bankköltség 15

20.
Egyéb szolgáltatás:
– min"ségbiztosítás, környezetvédelem 2

21.
Kötelez" adó, járulék:
– ipar$zési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22. Biztosítások 12

23. 2–22. sor összesen 3721

24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 87,16%

25.
Improduktív órák költsége
[23. sor összesen $ (1,00 – 0,8716)] 

478

26. Veszteségid" aránya 6,50%

27.
Veszteségid! költsége
(23. sor összesen $ 0,065) 

242

28. Elvárt eredmény 2,00%

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

89

30. Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor 4530
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