
A vidékfejlesztési miniszter 13/2012. (VI. 15.) VM utasítása 
a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes
szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010.
(XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtását elõsegítõ további részletszabályok meghatározása céljából, a nemzeti park
igazgatóságok által végzett természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenység egységes alapelvek szerinti ellátása érdekében a
következõ utasítást adom ki:

1. § A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek
szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. melléklete a következõ 3.3. ponttal
egészül ki:
„3.3. Használatba adás esetén a kötelezõen alkalmazandó haszonbérleti díj összege 1250 Ft/AK/év. Az 1250 Ft/AK/év
mértékû díjnál magasabb mértékû haszonbérleti díj kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a haszonbérleti
pályázattal érintett terület kiterjedése pontosan megegyezik a lejáró haszonbérleti szerzõdéssel érintett terület
kiterjedésével. Ebben az esetben az Igazgatóság kizárólag a lejáró szerzõdésben szereplõ haszonbérleti díjat állapíthat
meg a pályázati kiírásban.”

2. § Az Utasítás 1. melléklet 7. függelék Tartalomjegyzékének 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezõtlenebb ajánlat nem tehetõ”

3. § Az Utasítás 1. melléklet 7. függelék 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezõtlenebb ajánlat nem tehetõ:
Az ajánlattevõ kizárólag ………. Ft/AK/év mértékû éves haszonbérleti díjra tehet ajánlatot. 
Az ajánlattevõ az itt rögzített díj mértékét, valamint a Pályázati Kiírás mellékletét képezõ haszonbérleti szerzõdés
tervezet haszonbérleti díjra vonatkozó rendelkezéseit elfogadja.
Jelen haszonbérleti pályázat esetében az ellenszolgáltatás díja ……… Ft/év.
Az NPI felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a fentiekben rögzítettõl eltérõ mértékû díjra nem tehet ajánlatot.
Az a pályázat, amelyik a fentiekben rögzítetteknél kedvezõtlenebb ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az
érvénytelennek minõsül.”

4. § (1) Jelen utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet
7. függelék [Haszonbérleti Pályázati Kiírás] 5. mellékletének 3. és 3.1. pontja.

(2) Jelen utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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