2018. február 28-án megjelent a nemzetgazdasági miniszter 4/2018. (II. 28.) NGM rendelete az egyéni
védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (3b) bekezdése értelmében a díj összegének alapjául
szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelős miniszter az általa vezetett
minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.
Költségszámítás az igazgatási szolgáltatási díjmértékéhez
1. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi előzetes adatai:
Rendszeres személyi juttatások:
Nem rendszeres személyi juttatások:
(Külső személyi juttatás:
Személyi juttatások (SZJ):

8 783 723 e Ft
6 739 656 e Ft
214 109 e Ft
15 737 488 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (MJ):

3 821 254 e Ft

Átlagos állománylétszám (ÁÁL):

1 849 fő

Dologi kiadások (DK):

3 284 349 e Ft

Az egy évre számított munkaidő (t):

2 088 óra.

Az ügyintézői átlagbért a személyi juttatásokból és a munkaadót terhelő járulékokból számítottuk ki az egy
évre jutó munkaidő alapján a következő összefüggéssel:
átlagbér =

azaz: átlagbér =

( SzJ + MJ )
ÁÁL * t

(15.737.488.000 + 3.821.254.000)
1 849 * 2088

Az egy órára jutó személyi juttatás járulékokkal:

5 066 Ft

Az egy órára eső dologi kiadást az intézményi szinten összesített dologi kiadások alapul vételével
számítottuk ki a következő összefüggéssel:
1 munkaórára jutó dologi költség =
azaz: 1 munkaórára jutó dologi költség =

DK
ÁÁL * t
3.284.349.000
1 849 * 2088

Az egy órára jutó dologi kiadás:

Kiadások együtt (egy órára jutó személyi + dologi kiadás):

851 Ft

5 917 Ft/óra

2. Ügyintézési idő (eljárásonként, munkapercben); javasolt (költségarányos) díj:
Tanúsítá si tevékenység kérelmezése eset én
Munkafázis*
munkaperc
I.

II.

Ügyirat érkeztetése, iktatása

16

Továbbítás ügyintézőhöz

8

Képviseleti jogosultság ellenőrzése

12

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
ellenőrzése
A kérelem tartalmi vizsgálata

12

A döntés előkészítése

144

A döntés meghozatala

48

Tértivevény készítése, iratkezelés

24

Postázás

12

Alapeljárás összesen:

2179

Hiánypótlási felhívás előkészítése

383

Döntés meghozatala

48

Tértivevény készítése, iratkezelés

24

Postázás

12

A hiánypótlási felhívásra beérkezett iratok érkeztetése,
iktatása
Ügyirat szignálása

16

Továbbítás ügyintézőhöz

12

Hiánypótlási eljárás összesen:

511

1903

16

III.

Hiánypótlás az eljárások 30 %-ában szükséges.

IV.

Mindösszesen [I. + II. * III.]: 2179 + 511 * 0,3 = 2332,30

V.

Javasolt díjtétel [összes munkaperc / 60 * egy munkaóra költsége]:
2332,30 / 60 * 5917 = 230 003,65 HUF
HUF

*Értelemszerűen módosítandó, kiegészítendő a konkrét eljárási részcselekményekkel.

3. Ügyintézési idő (eljárásonként, munkapercben); javasolt (költségarányos) díj:
Ellenő rzési i lletve Tanúsítá si és ellenőrzési tevé kenys ég kérelmezése esetén
Munkafázis*
munkaperc
I.

II.

Ügyirat érkeztetése, iktatása

16

Továbbítás ügyintézőhöz

8

Képviseleti jogosultság ellenőrzése

12

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének
ellenőrzése
A kérelem tartalmi vizsgálata

12

A döntés előkészítése

144

A döntés meghozatala

48

Tértivevény készítése, iratkezelés

24

Postázás

12

Alapeljárás összesen:

2464

Hiánypótlási felhívás előkészítése

447

Döntés meghozatala

48

Tértivevény készítése, iratkezelés

24

Postázás

12

A hiánypótlási felhívásra beérkezett iratok érkeztetése,
iktatása
Ügyirat szignálása

16

Továbbítás ügyintézőhöz

12

Hiánypótlási eljárás összesen:

575

2188

16

III.

Hiánypótlás az eljárások 30 %-ában szükséges.

IV.

Mindösszesen [I. + II. * III.]: 2464 + 575 * 0,3 = 2636,50

V.

Javasolt díjtétel [összes munkaperc / 60 * egy munkaóra költsége]:
2636,50 / 60 * 5917 = 260 002,84 HUF
HUF

*Értelemszerűen módosítandó, kiegészítendő a konkrét eljárási részcselekményekkel.

