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A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2015. 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 2015.  évre meghatározott, 
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2490 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 2014. évi mértékéről szóló 30/2014. (IV. 10.) BM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 40/2015. (IX. 14.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B

1. Megnevezés
A vállalkozások 2014. évi tényadataiból egy 

munkaórára számított érték, Ft/óra

2.
Alapbér [havi 122 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) 
és 174 munkaórával számolva]

701

3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 110

4.
Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 27%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

219
12

5. Szállásköltség 9

6. Csoportos személyszállítás 145

7. Védőruha, védőfelszerelés 15

8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52

9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70

10. Munkavédelmi költség 18

11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 465

12. Rezsianyag, munkahelyi energia költség 42

13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények 
költsége 

7

14. Szerszámhasználat 16

15. Értékcsökkenési leírás 60

16. Nyomtatvány, írószer 3

17. Postaköltség 2

18. Telefonköltség 2

19. Bankköltség 9
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20. Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem 2

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

80
1

22. Biztosítások 5

23. 1–22. Összesen 2045

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

25. Improduktív órák költsége
(23. sor x 1,00 – 0,8716 = 0,1284) 

263

26. Veszteségidő aránya 6,50%

27. Veszteségidő költsége
(23. sor x 0,065) 

133

28. Elvárt eredmény 2,00%

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

49

30. Mindösszesen (23+25+27+29. sor) 2490

A földművelésügyi miniszter 53/2015. (IX. 14.) FM rendelete
a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. általános csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 

a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet) szerinti támogatás;

 2. átlagos fűtőérték: a  termelő által a  tárgyévben dohánylevél szárításra felhasznált tüzelőanyagra vonatkozó 
számlákon megajoule (a  továbbiakban: MJ)/kg vagy MJ/m3 mértékegységben feltüntetett fűtőérték adatok 
számtani átlaga;

 3. Burley dohány referenciaterület: az  a  hektárban megállapított területnagyság, amelynek alapján 
a  dohánytermelő részére a  2009. támogatási évre vonatkozóan az  Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az  ahhoz kapcsolódó kiegészítő 
nemzeti támogatások (top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 37/2009. 
(IV. 3.) FVM  rendeletben [a továbbiakban: 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet] foglaltak szerint Burley dohány 
termeléséhez kötött támogatást állapítottak meg;

 4. Burley dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultság: a  dohány szerkezetátalakítási nemzeti 
programban történő részvétel alapján, a Burley dohány referenciaterület figyelembevételével megállapított 
mezőgazdasági vagyoni értékű jog;

 5. csekély összegű támogatás: az 1. és 15. pont szerinti támogatás együtt;
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