
19/2010. (IX. 30.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) 
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket 
rendelem el:  
  

1. § 
  
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
[2. § E rendelet alkalmazásában] 
  
„15. támogatott terület: a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó támogatási határozat szerinti 
erdőrészlet vagy erdőrészletek teljes vagy részterülete, melyen a támogatott tevékenység 
megvalósul,” 
  

2. § 
  

(1) Az R. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
[(2) A támogatási kérelem jóváhagyásának feltételei:]  
  
„a) a támogatható terület 
aa) a 3. § a) és c) pontok esetében legalább 1 hektár (a továbbiakban: ha) területű teljes 
erdőrészlet, 
ab) a 3. § b) pont esetében legalább 1 ha területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet vagy 
részterület, abban az esetben, ha egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a 
tarvágás, akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek 
együttes területét kell feltüntetni.” 
  
(2) Az R. 5. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
[(4) A 3. § a) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet 
vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján] 
  
„b) az átalakítandó faállomány vonatkozásában az erdőrészletben található, az átalakítást 
követően megvalósuló célállományba tartozó tájhonos főfajok újulata – az erdőterv határozat 
szerint kialakítandó fafajösszetételben szereplő lehetséges elegyarányaik felső határáig 
figyelembe véve – együttesen nem éri el a 20%-ot és 
ba) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok mag eredetű egyedeinek 
elegyaránya a felső lombkoronaszintben nem éri el a 30%-ot, 
bb) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok sarj eredetű egyedeinek 
elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja az 50%-ot, 



bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja a 20%-ot, 
vagy 
bd) az idegenhonos fafajok elegyaránya a teljes állományban meghaladja az 50%-ot.” 
  
(3) Az R. 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(5) A 3. § b) pontja szerinti szerkezetátalakítás esetén az ügyfél azon erdőrészlet, vagy az 
erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél az Adattárban rögzített 
tarvágások a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben vagy a támogatási kérelem 
benyújtásának évében július 31-ig elvégzésre és bejelentésre kerültek, amelyet az erdészeti 
hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtottak végre.” 
  

3. § 
  

Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(6) A támogatott területek esetében támogatott erdőrészletenként, valamint részterületenként 
a területhatár állandósítását el kell végezni, és a jelöléseket a kötelezettségvállalási időszak 
alatt fenn kell tartani.” 

4. § 
  
Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„(5) Az 5. § (1) bekezdésében, valamint 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak a támogatási 
kérelmek esetében történő vizsgálatot követően a kifizetési kérelmek esetében is ellenőrzésre 
kerülnek az Adattárnak a kifizetési kérelem benyújtási évének június 9-ei állapota alapján.” 

  
5. § 

  
Az R. a következő 15. §-sal egészül ki: 
  
„15. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet 
átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM 
rendelet módosításáról szóló …/... (... …) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) 
megállapított 5. § (4) bekezdés b) pontját a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
  

6. § 
  
Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép. 
  

  
7. § 

  
Hatályát veszti az R. 9. § (6) bekezdése.  
  

8. § 
  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 


