
KÖZVETLEN
TÁMOGATÁSOK



PD-01 – FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ 
ALAPSZINTŰ JÖVEDELEMTÁMOGATÁS (BISS)

Teljes keret:
4,822 milliárd euró

Évente enyhe növekedés:
2023-ban 96,47 euró/ha, 2027-ben 103,06 euró/ha

Követelmények:
» Aktív mezőgazdasági termelő Románia területén
» > 1 hektár mezőgazdasági földterület
» Üvegházakban és fóliasátrakban termesztett zöldségek 
esetében > 0,3 hektár
» Legelők esetében hektáronként min. 0,3 számosállat 
(UVM) terhelés vagy kaszálás évente egyszer.



PD-02 – FENNTARTHATÓSÁGOT 
ELŐSEGÍTŐ ÚJRAELOSZTÓ KIEGÉSZÍTŐ 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁSOK (CRISS)

Jogosultak:
azok a mezőgazdasági termelők, akik részesülnek 
a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű 
jövedelemtámogatásban (BISS) és a mezőgazdasági 
üzemük 1–50 hektár között van.

Támogatás mértéke:
2023-ra várhatóan 50,61 euró/ha
Fokozatosan növekszik: 2027-ben 54,16 euró/ha



PD-03 – A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐKNEK NYÚJTOTT KIEGÉSZÍTŐ 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁS

Jogosultak:
» a fiatal mezőgazdasági termelő első alkalommal 
vezet mezőgazdasági üzemet;
» jogosult a BISS támogatásra;
» a maximális mérettől függetlenül csak 50 hektárig 
jogosult a támogatásra.



PD-03 – A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐKNEK NYÚJTOTT KIEGÉSZÍTŐ 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁS

Jogosultak:
» a fiatal mezőgazdasági termelő első alkalommal 
vezet mezőgazdasági üzemet;
» jogosult a BISS támogatásra;
» a maximális mérettől függetlenül csak 50 hektárig 
jogosult a támogatásra.

Akik a 2014–2020 között részesültek ebből a 
kifizetésből, a 2023–2027-es időszakban már nem 
pályázhatnak a kiegészítő jövedelemtámogatásra.

Támogatás várható értéke:
46 euró/ha (2027-re 50 euró/ha)



PD-04 – SZÁNTÓFÖLDÖN ALKALMAZHATÓ, 
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TÁMOGATÁSOK

Általános követelmények:
» a szántóterület 5%-át nem 

termelékeny elemek számára kell 
fenntartani

» hüvelyes növények, 
nitrogénmegkötők termesztése 
is, amelyeket be lehet takarítani. 
» A minimális arány 2023-ban 
10%, 2024-től pedig 5% lesz.

» június 15–október 15.: a 
szántóterületet mezőgazdasági 
növényekkel kell bevetni.

Speciális követelmények:
» 10,01–30 ha területek esetében 

legalább két különböző kultúra 
termesztése

» >30 ha: min. három különböző 
kultúra

» talajkímélő technológia 
alkalmazása a művelt területek 
legalább 50%-án

» hektáronként legalább 2 fát 
ültetni (évente) a gazdaság 
területén

» Ökológiai gazdálkodás: >10,01 
hektár.

Tervezett támogatás:
56,28 euró/ha (a maximális 
támogatás 73 euró/ha)



PD-05 – KÖRNYEZETBARÁT MEZŐGAZDASÁG 
GYAKORLÁSA KISGAZDASÁGOKBAN

Kedvezményezettek:
1–10 ha szántóterülettel (TA) 

vagy állandó gyepterülettel 
(PP), állandó kultúrákkal (CP) 
vagy vegyes, legalább 0,3 ha 
TA vagy PP, illetve állandó 
kultúrák esetében 0,1 hektáros 
parcellákkal rendelkeznek

Általános feltételek:
0,3–1 UVM/ha közötti állatállomány
Szántó esetében a művelt terület 

legalább 10%-án hüvelyes 
növények, nitrogénmegkötők. 
A többi részen legalább egy az 

alábbiak közül: olajos magvak, 
kukorica, zab, árpa, búza, tritikálé, 
cékla, takarmánykaralábé, vagy 
ideiglenes gyep

Speciális követelmények
» évente legalább 2 fa/ha
» június 15– október 15.: a 
szántóterület legalább 85%-án 
tarló, másodvetél, takarónövények 
vagy őszi növények. 

A támogatás mértéke:
76 euró/ha. (minimum 64,60 euró/
ha, maximum 98,8 euró/ha)



PD-06 – A SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG FÜVESÍTÉSE 
GYÜMÖLCSTERMESZTŐ, SZŐLŐTERMESZTŐ, FAISKOLAI ÉS 
KOMLÓÜLTETVÉNYEKEN

Általános követelmények:
» június 15– október 15.: a gyümölcs-, szőlő-, faiskolai és 
komlóültetvény területének legalább 75%-át füvesíteni 
kell;
» június 15– október 15.: nem engedélyezett a 
talajmunka a füvesített részeken.

Támogatás tervezett mértéke:
85,50 euró/ha. (minimum 76,95 euró/ha, maximum 
102,60 euró/ha)



PD-07 – A TEJELŐ TEHENEK JÓLÉTÉNEK NÖVELÉSE

Becsült éves támogatás:
» a traumás fejés elkerülése és a tőgy jóléte: 
50,26 euró/UVM/év;
» körömegészség: 29,09 euró/ UVM/év;
» a pihenőhely javítása: 20,83 euró/
szarvasmarha.
Összesen 100,18 euró/UVM/év.



PD-08 – A FIATAL HÍZÓMARHA JÓLÉTÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉS

A magasabb szintű szabványokon túlmutató egyedi követelmények:
» istállóban minden állat számára kijelölt hasznos hely legalább 15%-kal 

történő növelése;
» alom minimális mennyiségének 50%-os növelése, 2 kg/fő/napról 3 kg/fő/

napra.

Speciális követelmények:
» évi maximális felhalmozott állomány: 5000 fiatal hízó szarvasmarha;
» a támogatásra jogosult állományt a vágásra való leszállítás időpontjáig 

kell tartani, legalább 6 hónapig;
» vágóhídra történő szállításkor az élősúlya legalább 450 kg/egyed.

Becsült éves támogatás:
» istállóban a félintenzív és intenzív tartásban: 98,71 euró/UVM.
» Fokozott kényelmi feltételek biztosítása az állatok pihenőhelyén: 10,81 

euró/UVM.
A csomagban elérhető teljes támogatás: 109,52 euró/UVM.



JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT HOZZÁVETŐLEGE TÁMOGATÁS (SCZ) – 
növénytermesztés

PD-09 Szója: 150 euró/ha
PD-10 Lucerna: 101euró/ha
PD-11 Hüvelyesek ipari termesztésére: 215 euró/ha.
PD-12 Kender: 245 euró/ha
PD-13 Rizs: 605 euró/ha
PD-14 Burgonya vetőmag: 2001 euró/ha
PD-15 Komló: 599,91 euró/ha
PD-16 Cukorrépa: 900 euró/ha
PD-17 Friss fogyasztásra vagy feldolgozásra szánt zöldségek (paradicsom, 

uborka, paprika, padlizsán): 1600 euró/ha.
PD-18 Üvegházban vagy fóliasátorban termesztett zöldségek 

(paradicsom, uborka, paprika, padlizsán): 2100 euró/ha
PD-19 Gyümölcsök (szilva, alma, cseresznye, megy, sárgabarack, 

őszibarack): 567 euró/ha
PD-20 Takarmánynövény-vetőmag: 200 euró/ha



JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT HOZZÁVETŐLEGE TÁMOGATÁS (SCZ) – 
állattenyésztés

PD-21 –Tejelő szarvasmarha
< 250 tehén, < 10 évesek;
egyedenként 338 euró

PD-22 - Húsmarha
10–250 egyed
< 12 év, a húsbikák < 6 év;
egyedenként 279 euró

PD-23 – Tejelő bivalyok
egyedenként 169,19 eur

PD-24 – Juhok és kecskék
Juhok esetében 150-500 közötti 

állomány (hegyvidéki övezetben 
60-500). A támogatásra jelölt 

állatok a kérelem benyújtásának 
évében március 31-én legalább 
egyévesek (a nőstények 
legfeljebb 8 évesek, a kosok 
legfeljebb 6 évesek lehetnek)

Kecskék
50–500 állomány. 
egyedenként 20 euró

PD-25 - Selyemlepke
10 grammos selyemhernyótojást 

tartalmazó doboz vásárlása, 
amelyekből legalább 15 kg nyers 
selyemhernyófánk nyerhető



MÉHÉSZET

- Méhészeti szaktanácsadás 
(szakegyesületeknek)

- Méhészeti tanfolyamok 
szervezése (szakegyesületeknek)

- Marketing tevékenység: vásárok, 
kiállítások, konferenciák, a 
méhészet és a méhészeti 
termékek népszerűsítését célzó 
rendezvények, reklámok, kóstolók 
szervezése (szakegyesületeknek)

- Mézcsomagoló, viaszolvasztó 
berendezések vásárlása műlép 
készítésére (szakegyesületeknek)

- Gyógyszervásárlási támogatás 
(méhészek)

- Eszköz- és szállítójármű vásárlási 
támogatás (vándorméhészek)

- Anya- és méhcsalád 
vásárlási támogatás (álló és 
vándorméhészeknek egyaránt)

- Az anyaneveléshez szükséges 
eszközök beszerzése (elit 
méhészetek)

- Laborelemzés (méhészek, 
szakegyesületek)



SZŐLŐ-BOR

- Szőlőültetvények átszervezése és átalakítása
- Befektetések eszközökbe és immateriális javakba
- Termésbiztosítás
- Tájékoztatási tevékenység
- A borturizmus népszerűsítése
- Harmadik országokban végzett promóció és kommunikáció
- Befektetések eszközökbe és immateriális javakba a 

bortermelés fenntarthatóságának növelése érdekében



VIDÉKFEJLESZTÉS
DR-01 –AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLAT AZ ÁLLANDÓ 
GYEPTERÜLETEKEN

•1. csomag – Magas természeti értékű 
(HNV) rétek 

•1.1. – Magas természeti értékű gyepterület 
(HNV);

•1.2. – kézi munka HNV; 
•1.3. – könnyű gépi munka HNV 

gyepterületen;
•3.1 csomag – a harismadár (Crex crex) 

számára fontos rétek;
•3.1.1. – kézi munka a harismadár (Crex 

crex) számára fontos réteken; 
•3.1.2. – könnyű gépi munka a harismadár 

(Crex crex) számára fontos réteken;
•3.2 csomag – fontos rétek a kis őrgébics 

(Lanius minor) és a kék vércse (Falco 
vespertinus) számára;

•3.2.1. – kézi munka a Lanius minor és a 
Falco v. számára fontos réteken; 

•3.2.2. – könnyű gépi munkák a Lanius 
minor és a Falco vespertinus számára 
fontos réteken;

•6. csomag –a lepkék számára fontos 
rétek (Maculinea sp.);

•6.1. – kézi munka a lepkék (Maculinea sp.) 
számára fontos réteken; 

•6.2. – könnyű gépi munkák a lepkék 
(Maculinea sp.) számára fontos réteken;

•9.2. csomag –a békászó sas (Aquila 
pomarina) táplálkozóhelyeként fontos 
állandó gyepterületek;

•9.2.1. – kézi munka a békászó sas (Aquila 
pomarina) számára fontos réteken; 

•9.2.2. – könnyű gépi munkák a békászó 
sas (Aquila pomarina) számára fontos 
gyepterületen.



DR-02 –AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS KLÍMA A 
SZÁNTÓFÖLDEKEN

» 4. csomag – zöldnövények;
» 5. csomag – alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz;
» 7. csomag – a vörösnyakú liba (Branta ruficollis) táplálkozási 

területeként fontos szántóföld;
» 9.1-es csomag – szántóföld, amely fontos táplálkozási terület 

a békászó sas (Aquila pomarina) számára;
» 10. csomag – ökológiai menedékhelyek szántóföldön a 

mezőgazdasági területhez kapcsolódó gyakori madárfajok 
számára.

A kompenzációs kifizetések összege:
•4. csomag – 128 euró/ha/év;
•5. csomag – 105 euró/ha/év;
•7. csomag – 93 euró/ha/év;
•9.1 csomag – 151 euró/ha/év.



DR-03 –HELYI FAJTÁBÓL SZÁRMAZÓ, ELTŰNÉS VESZÉLYÉNEK 
KITETT HASZONÁLLATOK TENYÉSZTÉSE

Juh (racka, suseni merinó, erdélyi merinó, kolozsvári merinó, 
vörös pofájú berke)

Kecske (bánáti fehér)
Marha (borzderes, román bivaly)
Lófélék (arab shagya, lipicai)
Sertés (báznai, mangalica)

A kompenzációs támogatás mértéke:
» juh – 87 euró/SZÁ/év;
» kecske – 40 euró/SZÁ/év;
» szarvasmarha – 200 euró/SZÁ/év;
» lovak – 200 euró/SZÁ/év;
» sertés – 300 euró/SZÁ/év.



DR-05 –BIOGAZDÁLKODÁS –A MINŐSÍTÉS FENNTARTÁSA

Hat csomag: 
•1. csomag –szántóföldön termesztett mezőgazdasági 

növények (beleértve a takarmánynövényeket is), amelyek 
ökológiai gazdálkodásban tanúsítottak – 218 euró/ha/év;

•2. csomag –zöldségek (beleértve a burgonyát is), bio 
minősítéssel – 431 euró/ha/év;

•3. csomag –biominősített gyümölcsösök – 442 euró/ha/év;
•4. csomag –ökológiai minősítésű szőlőültetvények – 479 

euró/ha/év;
•5. csomag –minősített bio gyógy- és aromanövények – 350 

euró/ha/év;
•6. csomag –6.1. változat –ökológiai minősítésű állandó 

gyepterület – 129 euró/ha/év;
•6. csomag –6.2. változat –minősített ökológiai állandó 

gyepterület, agrár-környezetvédelmi és éghajlati 
kötelezettségvállalással kombinálva – 73 euró/ha/év.



VF –06 –ÁLLATJÓLÉT

a). Sertés telepek
•a termelési ciklusok maximális száma a hízósertés 

kategóriában (a kategóriába való belépéstől) 3,2 termelési 
ciklus évente;

•a nőivarú tenyészállatok (kocák és kocasüldők) 
kategóriájában az átlagos éves állomány támogatható.

b.) Baromfi telepek
•az állatjólét keretében támogatható termelési ciklusok 

maximális száma a brojler kategóriában évi 6,5 termelési 
ciklus, a pulykakategóriában pedig évi 3,7 termelési ciklus;

•a tojótyúk és a nehéz tenyésztyúk kategóriában az átlagos 
éves állomány jogosult.



DR-07 –ERDŐ-KÖRNYEZET ÉS KLÍMA

Legalább 100 hektáros területekre
•1. csomag – csendes zónák biztosítása: 38 euró/év/ha;
•2. csomag – a ritkításból származó fa összegyűjtésére szolgáló 

csúszásmentesítő gépek használata: 137 euró/ha/év.

A pénzügyi támogatás fokozatos csökkenését az 500 hektárnál 
nagyobb területek esetében alkalmazzák, így a kifizetések 
szintje a következőképpen módosul:

•100–500 ha – a kifizetés összegének 100%-a;
•500,01–1000 ha – a kifizetési összeg 85%-a;
•1000,01–5000 ha – a kifizetés összegének 65%-a;
•5000 ha felett – a kifizetés összegének 50%-a.



DR-08 –ERDŐSÍTÉS –FÁSÍTOTT TERÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS 
GONDOZÁSA

A beavatkozás célja, hogy továbbra is pénzügyi 
támogatást nyújtson azoknak a kedvezményezetteknek, 
akik a 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési program 
8. intézkedése – Az erdők fejlesztésére és az erdők 
életképességének javítására irányuló beruházások, 8.1. 
alintézkedés – Erdősítés és erdők létrehozása keretében 
kötelezettséget vállaltak, vagy akik a 2007–2013-as 
Országos Vidékfejlesztési Program 221. intézkedése –
Mezőgazdasági földterületek első erdősítése keretében 
szerződést kötöttek.



DR-09 –TERMÉSZETI KORLÁTOK ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A hegyvidéki övezetekben a kompenzációs kifizetés mértéke 94 euró/ha/év.

DR-10 –JELENTŐSEBB TERMÉSZETI KORLÁTOK ÁLTAL ÉRINTETT 
TERÜLETEK

A kompenzációs kifizetés mértéke 12 euró/ha/év

DR-11 –SPECIFIKUS TERMÉSZETI KORLÁTOK ÁLTAL ÉRINTETT 
TERÜLETEK

A különleges természeti korlátokkal küzdő területek esetében a kompenzációs 
kifizetés mértéke 80 euró/ha/év.
Az 50 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok 
esetében a támogatás csökken:
» 1–50 ha – a hektáronkénti támogatás 100%-a – 80 euró/ha/év;
» 50,01–100 ha – a hektáronkénti támogatás 75%-a – 60 euró/ha/év;
» 100,01–300 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 50%-a – 40 euró/ha/év;
» 300 hektár felett – a hektáronkénti támogatás 35%-a – 28 euró/ha/év.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


