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III. Kormányrendeletek

A Kormány 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
b) pontjában,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 76. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §  A 2016. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (a  továbbiakban: minimális vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíj) általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 1929 forint/óra.

2. §  A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az  1.  melléklet 
tartalmazza.

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

4. §  Hatályát veszti a  2015. évre vonatkozó, a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről szóló 360/2014. 
(XII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

A  B

 Egyes elemek megnevezése
 Pénzösszeg Ft-ban  

meghatározva

 1. ALAPBÉR  742

     1.1. Szabadság  86

     1.2. Betegszabadság  42

 2. BÉRPÓTLÉKOK  

     2.1. Éjszakai pótlék  38

     2.2. Munkaszüneti nap  21

 1.+2. ÖSSZESEN  929

 3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK  265

 4. REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS  23

 5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK  

     5.1. Munkavédelem  5

     5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás  35

     5.3. Munkabér számfejtés  10

     5.4. Oktatás, képzés, továbbképzés  4

 5. ÖSSZESEN  54

 6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK  

     6.1. Minőségirányítási rendszer  3

 6. ÖSSZESEN  3

 7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK  

     7.1. Könyvelés  5

     7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat  3

     7.3. Üzemeltetés  

             7.3.1. posta  2

             7.3.2. közüzemi díjak  6

             7.3.3. telefon, internet  5

             7.3.4. informatika  3

             7.3.5. gépjárművek és biztosításaik  6

             7.3.6. karbantartás és javítás  3

             7.3.7. marketing  6

             7.3.8. banki költségek 6

     7.4. Beszerzések  

             7.4.1. papír, irodaszer  10

             7.4.2. anyag, eszköz  2

     7.5. Értékcsökkenési leírás  26

     7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás  430

     7.7. Munkahelyi szociális szolgáltatás  46

 7. ÖSSZESEN  559

 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.  

 MINDÖSSZESEN  1833

 8. ELVÁRT EREDMÉNY (2%)  35
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 9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK  

     9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%)  55

     9.2. Társasági nyereségadó (10%)  4

     9.3. Innovációs járulék (0,3%)  2

 9. ÖSSZESEN  61

 MINDÖSSZESEN  1929

A Kormány 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28296 
helyrajzi számú, természetben a  Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon 
megvalósítandó, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája 
és Szakiskolája elhelyezését biztosító beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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