
CM\879039HU.doc PE473.764v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.9.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A. Bouma holland állampolgár által benyújtott 0314/2011. számú petíció a 
Hollandiában érvényes új lakásbérleti szabályokról 

Alice J. de Nijs holland állampolgár által a „Daadkrachtig Nederland” nevű 
egyesület nevében benyújtott 0344/2011. számú petíció a szociális 
bérlakásokra vonatkozó új hollandiai szabályokról

1. A 0314/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Hollandiában 2011. január 1-jétől hatályban lévő új lakásbérleti 
szabályok miatt tesz panaszt, amelyeket azért vezettek be, mert az Európai Bizottság szerint a 
régi rendszer a jogellenes állami támogatás jegyeit hordozta magán. A szociális bérlakások 
vonatkozásában 33 164 EUR éves jövedelmet szabtak meg felső határnak. A petíció 
benyújtója egészségügyi problémák miatt keres új szociális bérlakást, azonban a jövedelme 
éppen meghaladja ezt a határt, ami miatt arra kényszerül, hogy a szabad lakásbérleti piacon 
keressen magának lakást, ahol magasabbak a bérleti díjak. Ha azonban nemsokára nyugdíjba 
megy, a jövedelme újra a határ alatt lesz. Továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy sokak, 
akiknek alacsony jövedelmük miatt már régebben kiutalták a bérlakást, még évek múlva is a 
lakásban laknak, bár a jövedelmük időközben sokkal magasabb lett. A petíció benyújtója az új 
szabályokat tisztességtelennek és igazságtalannak tartja. Felvilágosítást kér az ügyben.

A 0344/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kétségét fejezi ki afelől, hogy igazságos-e az Európai Bizottság 
határozata, amely alapján a szociális bérlakásra való jogosultságot 33 614 euró 
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jövedelemhatárhoz kötötték. A határozat annak a bizottsági véleménynek a 
következményeként született, amely szerint Hollandiában a szociális bérlakások piaca 
jogellenes állami támogatásban részesült. A petíció benyújtójának állítása szerint a 
Hollandiában törvényileg rögzített ún. jelzáloghitel-kamatleírás is az állami támogatás egy 
formája, amely az ingatlanbérleti és -eladási piacot egyaránt torzítja. E két piac kölcsönhatása 
miatt a petíció benyújtója szerint a két piac árszínvonala jelentősen magasabb, mint máshol 
Európában. A petíció benyújtója azt szeretné, ha eltörölnék a jelzáloghitel-kamatleíráson 
keresztül folyósított állami támogatást annak érdekében, hogy megszűnjön a piaci torzulás, és 
a piaci árak a kereslet és kínálat természetes mechanizmusa szerint alakuljanak. 

2. Elfogadhatóság

A 0314/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 17-én, a 0344/2011. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28-án. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

Holland jelzáloghitel-kamatleírás 

Először is meg kell jegyezni, hogy a Bizottság vizsgálata nem terjedt ki a jelzáloghitelre 
fizetett kamatra vonatkozó holland adókedvezményekre. Ezért a Bizottság nem alakított ki 
álláspontot az ilyen típusú intézkedésekről. 

Ugyanakkor a Bizottság szolgálatainak előzetes véleménye szerint – amelyet a rendelkezésre 
álló korlátozott információkra alapoznak – úgy tűnik, hogy a jelzáloghitel-kamatleírás az 
egyének, nem pedig a vállalkozások javát szolgálja, ezért nem tartozik az uniós 
versenyszabályok hatálya alá.

Így a jelzáloghitel-kamatleírás kérdése a jelek szerint a nemzeti politika hatálya alá esik, és 
azt Hollandiában nemzeti szinten kell megtárgyalni.

A Bizottság 2009. évi határozata a holland szociális lakásépítésről 

A szociális lakásépítés közszolgáltatás, amely az állami támogatásokról szóló törvény 
értelmében preferenciális elbánásban részesül. A Bizottság általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásokról szóló 2005. évi határozata1 kimondja, hogy a számukra megítélt 
ellentételezés tekintetében mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól a szociális 
lakásépítéssel megbízott azon vállalkozások, „amelyek hátrányos helyzetben lévő 
állampolgároknak vagy egyéb olyan, kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő csoportoknak 
biztosítanak lakóhelyet, amelyek korlátozott fizetőképességük következtében piaci feltételek 
között nem találnának lakást” (16. preambulumbekezdés), azzal a feltétellel, hogy bizonyos 
kritériumok teljesültek. A szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamok feladata, hogy 
meghatározzák az alábbi definíció pontos hatókörét: „hátrányos helyzetben lévő 
                                               
1 A Bizottság 2005. november 28-i 2005/842/EK határozata az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó 
ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról, Hivatalos Lap L 312., 
2005.11.29., 67–73. o.
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állampolgárok vagy kevésbé előnyös szociális helyzetben lévő csoportok, amelyek korlátozott 
fizetőképességük következtében piaci feltételek között nem találnának lakást”. A Bizottság 
szerepe e fogalommeghatározás ellenőrzésére korlátozódik, azzal a céllal, hogy kiszűrje 
annak nyilvánvaló hibáit.

2002-ben Hollandia tájékoztatta a Bizottságot a szociális lakásépítéssel megbízott 
vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatás rendszeréről, az uniós jognak való megfelelés 
tekintetében a jogbiztonságra törekedve. A Bizottsághoz egyúttal panaszok is érkeztek a 
szociális lakásépítéssel foglalkozó vállalatok versenytársaitól. A Bizottság vizsgálata annak 
biztosítására irányult, hogy a szociális lakásépítéssel foglalkozó vállalatoknak nyújtott 
pénzügyi támogatás a tényleges általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra korlátozódjon, és 
azt ne használják fel kereskedelmi tevékenységek keresztfinanszírozására.  

Vizsgálata nyomán a Bizottság aggodalmának1 adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a 
szociális lakhatási rendszer nem tartalmaz elég biztosítékot annak garantálására, hogy a 
szociális lakásépítéssel foglalkozó vállalatok kereskedelmi tevékenységei piaci feltételek 
mellett, állami támogatás nélkül valósuljanak meg. Emellett a közszolgáltatás eredeti 
fogalommeghatározása sem tűnt kellően világosnak, és vélhetően nyilvánvaló hibákat is 
tartalmazott.

A Bizottság vizsgálatát követően a holland hatóságok elhatározták, hogy megváltoztatják a 
szociális lakhatási rendszert oly módon, hogy az átláthatóbbá váljon és a kevésbé előnyös 
szociális helyzetben lévő személyek világosan körvonalazott célcsoportjára összpontosítson. 
Eldöntötték, hogy a szociális lakhatást úgy definiálják, hogy 33 000 eurós (évente kiigazított) 
jövedelemhatárt szabnak, amely nemzetpolitikai okokból csupán a szociális lakás 
odaítélésének pillanatában alkalmazandó. A bérlők tehát jövőbeli jövedelmüktől függetlenül 
megtarthatják lakóhelyüket.  

Az elfogadott kötelezettségvállalások lehetővé teszik, hogy a szociális lakásépítéssel 
foglalkozó vállalatok által épített otthonok 10%-át a továbbiakban is olyan személyeknek 
ítéljék oda, akik a jövedelemküszöb felett helyezkednek el. A holland kötelezettségvállalások 
továbbá arra is lehetőséget biztosítanak, hogy kivételes esetekben egy kormányrendeletben 
(AMvB) 90%-nál alacsonyabb (azonban legalább 80%-os) kvótát állapítsanak meg egy adott 
regionális piacon, négyéves időtartamra.

A Bizottság kedvező határozata ezen holland kötelezettségvállalásokon alapul, amelyek célja, 
hogy a meglévő rendszert összhangba hozzák az állami támogatásokról szóló uniós 
szabályokkal. E folyamat eredménye jelent garanciát arra, hogy Hollandiában objektív 
kritériumokon alapuló, valódi állami szociális lakhatást sikerüljön megvalósítani, valamint 
arra is, hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak a lakásépítési piac egyéb szegmenseiben 
működő valamennyi szereplő számára. 

Amint azt az ügyben akkortájt illetékes holland miniszter (van Middelkoop) is kifejtette a 
holland parlamenthez intézett 2010. augusztus 31-i levelében2, a jövedelemhatár a 10%-ról 

                                               
1 Egy úgynevezett „17. cikk szerinti” levélben, ami a 659/1999/EK eljárási rendelet 17. cikkére utal: az Európai 
Unió Hivatalos Lapja L 83., 1999.3.27., 1–9. o.
2 Elérhető itt: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
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rendelkező szabállyal karöltve lehetővé teszi a szociális lakásokra szoruló lakosság 
igényeinek kielégítését. A miniszter által küldött levélben ismertetett számadatok szerint a 
10%-os szabad odaítélési kvóta elegendő ahhoz, hogy olyan háztartások szociális lakhatás 
iránti igényének is eleget tegyenek, amelyek jövedelme épp csak meghaladja a 33 614 eurót. 
Ezt nemrégiben a jelenlegi miniszter (Donner) is megerősítette a holland parlamentben, és 
egyben alternatív lakhatási lehetőségekre is utalt az ilyen személyek számára1. 

Következtetés

A Bizottság határozata megerősíti hosszú múltra visszatekintő szakpolitikai elveit, amelyek 
értelmében a nemzeti hatóságok tág mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a szociális lakhatásra 
és egyéb általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó kritériumok és feltételek 
meghatározása terén. A holland hatóságok úgy döntöttek, hogy a szociális lakhatást oly 
módon definiálják, hogy szociális lakásaik 90%-a esetében jövedelemhatárt szabnak meg. A 
Bizottság kedvező határozata holland kötelezettségvállalásokon alapul, amelyek célja, hogy 
az ország szociális lakhatási rendszerét összhangba hozzák az állami támogatásokról szóló 
uniós szabályokkal.

                                                                                                                                                  
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html
1 Lásd: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-
staatssteun-woningcorporaties.html és http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-amsterdam.html


