
A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2011. (V. 18.) NFM rendelete

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai

összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás

eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet

tartalmazza. A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában [a Kbt. 261. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 21/A. §-ára és a

Kbt. 161/A. §-ára tekintettel] a Kbt. 250. § (5) bekezdése szerinti – az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl

szóló – tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § Az R. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai

összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 21/2011. (V. 18.) NFM rendelet

1. §-ával megállapított 6. § (1) bekezdését a 2011. április 15-ét követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell

alkalmazni.”

3. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 38/2011. (V. 18.) VM rendelete

a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában, az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az

erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 8. pontjában, valamint 112. § (4) bekezdés 2. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e), l) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ b) ponttal egészül ki:

(Az elvi vízjogi engedély iránti kérelemhez)

„b) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy

létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem

éri el, vagy a tevékenységre vagy létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, a Khvr.-ben

meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot,”

(kell csatolni.)
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(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetõleg ahhoz mellékelni kell:)

„g) ha a tervezett vízimunka, a vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében szerepel, azonban a tevékenység vagy

létesítmény a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre vagy

létesítményre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül és elvi vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására nem

került sor, a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló adatlapot;”

2. § Az R. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával

összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet hatályba lépését

követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.”

3. § Az R. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § Ez a rendelet 

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK

tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének, valamint

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv

módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének

való megfelelést szolgálja.”

2. Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

4. § Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25. § (1) bekezdése a következõ t) ponttal egészül ki: 

(Az erdõtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:)

„t) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.)

meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan

tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy

a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.”

5. § A Rendelet 54. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(Az erdõ igénybevételének engedélyezés iránti kérelemhez csatolni kell:)

„g) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot, ha az

engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását 

szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított

feltétel nem teljesül.”

6. § A Rendelet 57. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:

(Az erdõ igénybevételének elvi engedélyezésére vonatkozó kérelmet egy, szakhatósági közremûködés esetén kettõ

példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell:)

„e) a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr. meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési 

eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja,

amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel

nem teljesül.”

7. § A Rendelet a 62. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az eljárás felfüggesztése és a döntés közzététele

62/A. § (1) Az erdészeti hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

alapján az eljárást felfüggeszti, ha az eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
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szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tevékenység várható környezeti hatásai jelentõsek.

A felfüggesztésrõl szóló végzésnek tartalmaznia kell a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és

vízügyi felügyelõség megnevezését, valamint állásfoglalása rendelkezõ részét és indokolását.

(2) Az erdészeti hatóság – annak jogerõre emelkedésére tekintet nélkül – a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan közzéteszi azt a határozatot, valamint a felfüggesztés

tárgyában hozott végzést és a szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként

eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a tevékenység következtében várható környezeti

hatások jelentõségét vizsgálta.”

8. § A Rendelet a következõ 65. és 66. §-sal egészül ki:

„65. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentõségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek

módosításáról szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelettel megállapított rendelkezéseit a környezeti hatások jelentõségének 

vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet hatályba 

lépését követõen indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

66. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK

tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv

módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint

a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi

irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 

való megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 120. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i

85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv

módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének, valamint

c) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a

nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi

irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének 

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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