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Ország: Hollandia  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

Igen, korlátozásokkal 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

Igen, korlátozásokkal 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

Általános szabály a karanténba kötelezettsége otthon vagy a szállodában. A kivételek bizonyos 

helyzetekre vonatkoznak, amikor a karantén átmenetileg elhagyható, feltéve, ha nem mutatnak 

COVID 19 fertőzés tünetet. Ezek az esetek a következők: 

- A kormány tagjainak és / vagy köztisztviselőinek hivatalos utazása 

- Hivatásos sportolóknak 

- A szükséges utak, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak a holland gazdasági és társadalmi 

érdekekhez 

- Szükséges újságírás 

- Nemzetközi tanulmány 

- Szükséges kutatás 
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- Részvétel szakmai kulturális tevékenységekben 

- Határon átnyúló munka 

- Teherszállítás  

- Szükséges munkák az energiaszektorban 

- Szükséges munkák a személyszállításban 

- Tranzit egy másik országba. 

- Szükséges munkák a tengeri közlekedésben 

- Diplomata munka 

- Katonai személyzet 

- A kijelölt nemzetközi és / vagy humanitárius szervezetek számára szükséges munka 

- Családlátogatások kivételes körülmények között 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

Igen.  

2021. január 23-tól 13 éves kortól minden, a holland kormány által magas kockázatúnak ítélt 

országból, köztük Románia is,  légi úton Hollandiába utazónak és Hollandián keresztül továbbutazónak 

a tervezett érkezést megelőző 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló papír alapú igazolást, 

illetve egy (4 óránál nem régebbi) gyorstesztet (LAMP  vagy antigén), valamint egy egészségügyi 

nyilatkozatot ('health declaration form')  kell bemutatni ahhoz, hogy felszállhasson egy Hollandiába 

tartó repülőgép vagy hajó fedélzetére, illetve Hollandiába tartó autóbusz vagy vasúti járatra. 
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Ha egy utas nem rendelkezik a negatív teszteredménnyel, valamint a 4 óránál nem régebbi 

gyorsteszttel és az egészségügyi nyilatkozattal, nem szállhat fel a járműre.  

A negatív teszteredményt angol, német, spanyol, francia vagy holland nyelven kell kiállítani. Az 

igazoláson a családi és utónévnek meg kell egyeznie az útlevélben szereplő névvel. Az igazoláson 

továbbá a tesztet végző intézet vagy labor adatait, valamint a teszt időpontját is fel kell tüntetni. 

A negatív PCR-teszt, a (4 óránál nem régebbi) gyorsteszt és az egészségügyi nyilatkozat megléte a 

Hollandiában mindössze a tranzitáló utasoknak is kötelező. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

Minden Romániából Hollandiába utazó állampolgár számára határozottan ajánlott, hogy a Holland 

Királyság területére való belépés pillanatától számított 10 napos időtartamra otthoni karanténba 

vonuljon.  

A 10 napos határidő lejárta előtt kikerülhet az elszigeteltségből, ha az ötödik napon PCR-tesztet 

végeznek, és az negatív. 

További információ:  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine. 

Kötelező úti okmányok? Igen   

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
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- Negatív PCR teszt 

- Azoknak a személyeknek akik az EU-n kivüli országokból érkeznek a negatív teszt mellett egy 

egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteniük: 

  https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-

declaration-form . A nyilatkozatot nyomtatott formában kell bemutatni.  

- Légi utazás esetén, a 13 éven felüli személyeknek egy egészségügyi nyilatkoztatot is kikell 

tölteniük, függetlenül attól, hogy melyik országból érkeznek: 

https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee1

164840f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf 

- 2021. január 15-től az Egyesült Királyságából és Észak Írországból, Írországból és Dél-Afrikából tengeren 

vagy légi úton utazó személyeknek a PCR-teszten és a fent említett nyilatkozatokon kívül fel kell 

mutatniuk egy gyorstesztet (antigén) is. Az intézkedés a közlekedési dolgozókra is vonatkozik. 

Lehetséges az országból a Romániába 

való utazás? 

Igen, 14 napos karantén és az országba való belépés előtt 72 órával elvégzett PCR teszt negatív 

eredmény felmutatásával.  

Tíz nap elteltével lehetőség van kilépni a karanténból, ha a nyolcadik napon új, negatív PCR-tesztet 

mutat fel. 

 Az Egyesült Királyságból visszatérő állampolgároknak 14 napig karanténban kell maradniuk, anélkül, 

hogy negatív teszt alapján 10 nap múlva távoznának.  

https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form
https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form
https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee1164840f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf
https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee1164840f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf
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Azok a személyek, akik az elmúlt 90 napban átestek a COVID fertőzésen és akik a második oltási 

dózissal oltottak be, amelynek beadásától eltelt 10 nap, nem kell karanténba vonulniuk. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

Igen 

• A repülőtéri tranzit akkor lehetséges, ha a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatására szolgáló 

molekuláris PCR típusú teszt negatív eredményt mutat be. A személyeknek az amszterdami Schiphol 

repülőtér tranzitkörzetében kell maradniuk, és érvényes repülőjegyükkel és úti okmányaikkal 

igazolják, hogy tranzitban vannak, és legfeljebb 48 órán belül elhagyják a repülőteret.  

• Az átszállításról további információk találhatók a következő weboldalon:   

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - 

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges odafigyelni? 

(pl. csak kijelölt helyeken lehet megállni, 

mennyi ideig lehet egy pihenőben 

tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

- Az EU, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és a schengeni államok 

állampolgárait nem korlátozzák, ha be tudják bizonyítani, hogy tranzitban vannak, azzal a 

kötelezettséggel, hogy ne hagyják el a repülőtér tranzitterületét.  

- A hazatelepítési járatok mentesek a korlátozások alól, ideértve az EU állampolgárai, Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság állampolgárai, valamint a schengeni országokból 

érkező repatriációs járatok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy tranzitban vannak. 

- Transzfer nem schengeni vagy nem EU rendeltetési helyre csak addig engedélyezett, amíg az 

emberek az amszterdami Schiphol repülőtér tranzitkörzetében maradnak és legfeljebb 48 órán 

https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands
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belül távoznak. A személyeknek meg kell győződniük arról, hogy érvényes repülőjegyükkel és 

érvényes úti okmányaikkal rendelkeznek, hogy igazolják tranzitjukat. 

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / és 

tranzit utazást illetően? 

- http://www.mae.ro/node/51932 

- https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

10.10.2020 óta a CoronaMelder alkalmazás egész Hollandia számára elérhető. Az alkalmazás 

figyelmezteti, ha volt valaki közelében coronavirus. Így elkerülheted, hogy tudtán kívül megfertőzd a 

körülötted lévő embereket. Az alkalmazás letöltése önkéntes. 

Sürgösségi állapot: NINCS 

Lezárás: IGEN (2020 december 15 – 2021 március 15) 

Jelenleg a következő intézkedések vannak érvényben: 

 Csoportok: 

 - Házi látogatás legfeljebb 1 fő / nap megengedett (kivéve a 12 év alatti gyermekek).  

 - A kinti csoportot alkotó különféle lakásokban legfeljebb 2 ember lehet.  

http://www.mae.ro/node/51932
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://coronamelder.nl/en/
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- Nincs maximális személyszám, akik ugyanazon otthonban élnek.  

A mindennapi élet:  

-  Távmunka ajánlott, hacsak nincs más lehetőség, és csak vásárlás és orvoslátogatás céljából hagyja el 

otthonát / lakóhelyét. 

- A 13 évesnél idősebb személyeknek nyilvános, beltéri és kültéri helyiségekben, valamint 

tömegközlekedésben maszkott kell viselniük. Decembertől ennek a kötelezettségnek a megszegése 95 

eurós bírságot von maga után.  

- Éjszaka kijárási tilalom van 21:00 – 04:30 óra között. Az intézkedés megsértése 95 euró pénzbírsággal 

büntetendő.  Kivételek az éjszakai kijárási tilalom alól:  

- katasztrófa esetén;  

- orvosi vészhelyzet (beleértve a háziállatot is);  

- munkaügy; 

 - külföldi utazás / visszatérés külföldi utazásról;  

- kisállat sétáltatása;  

- temetkezési szertartások; 

 - bírósági eljárás megidézése;  

- MBO, HBO vagy WO vizsgák letétele; 
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 - televízióban / rádióban tartott élő interjú nyomán. 

 - A fenti kivétel hatálya alá tartozó személyeknek saját felelősségükre nyilatkozatot kell benyújtaniuk, 

amely a következő weboldalon található: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok 

- A munkába utazó személyek számára szükséges tanúsítványminta letölthető a következő 

weboldalról, amelyet a munkáltatónak kell kitöltenie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok . 

-  Március 1-től kezdődően a középfokú oktatási egységek és az MBO (1 nap / hét tanulók iskolába 

járhatnak)  részben újra megnyílik. 

Bezárnak: 

-  Február 10-től kezdődően az állampolgárok online vagy telefonon megrendelt vásárlásaikat 

közvetlenül az üzletből vagy a kézbesítési pontokból vehetik át. 

- Színházak, koncerttermek, mozik, kaszinók stb.  

- Állatkertek, vidámparkok stb. 

 - Beltéri sportlétesítmények (tornaterem, úszómedence, szauna, wellness stb.);  

- Éttermek és kávézók. 

Március 3-tól:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-werkgeversverklaring-avondklok
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- az üzleteket újra megnyitják (a belépés menetrend/programálás szerint történik, emeletenként 

legfeljebb 2 fő). 

 - fodrász és masszázs szalonok újból megnyílnak (a belépés előzetes egyeztetés alapján történik). - az 

autósiskolák folytathatják tanfolyamaikat és vizsgákat tehetnek. 

 

-  A szállodák nyitva vannak, de a szálloda éttermei és szobaszervizje zárva tart. Házhoz szállítás 

engedélyezett.  

- 20:00 és 07:00 között nem árulnak vagy szállítanak alkoholt vagy könnyű kábítószert. 20:00 és 07:00 

között nyilvános helyeken nem szabad alkoholt vagy könnyű drogot szállítani vagy fogyasztani.  

Nyitva maradnak: 

- Szupermarketek, élelmiszerpiacok, pékségek, hentesek és más élelmiszer- és italüzletek; 

- gyógyszertárak, optikusok és állatorvosi irodák stb. 

- szerelő és karbantartó műhelyek;  

- csomagküldési helyszínek;  

- bankok;  

- Könyvtárak, de csak könyvek gyűjtésére. 

- Általános iskolák és gyermekgondozási központok. 

Ami az eseményeket illeti, a következők kivételével tilosak, feltéve, hogy a szabályokat betartják:  

- árupiacok (rendszeres heti piacok);  
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- Vásárok és konferenciák;  

- mozik, színházak, koncerttermek, múzeumok stb.  

- Akkreditált / elismert sportintézmények sportmérkőzései és 18 éven felüliek, akik saját klubjukban 

sportolnak;  

- A nyilvános rendezvényekről szóló törvényben említett tüntetések, gyűlések és találkozók. 

 - Újra megnyílnak az állatkertek, múzeumok, könyvtárak, a látogatásokat előzetes egyeztetés alapján 

lehetséges.  

- Tilos csoportosan énekelni, kivéve:  

          - hivatásos énekesek;  

         - 12 évesnél fiatalabb gyermekek; 

          - Éneklés vallási szertartás részeként; 

           - Éneklés egy bemutatón.  

Ami a sporttevékenységeket illeti,  a 26 évesnél fiatalabb személyek esetében a következő szabály 

van érvényben:  

-  Csak speciális helyszíneken szabad sportolni, több mint 2 fővel. 

- Minden edzőterem, sportétkezde, öltöző és zuhanyzó zárva tart. 

 - A sportversenyek tilosak.  

- A sportolók edzhetnek és meccseket játszhatnak, de csak nyilvánosság jelenléte nélkül 

Ami az utazásokat illeti:  
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Javasolt, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozza az utazást, és kerülje a torlódásokat. Külföldi 

utazáshoz ajánlott betartani a hollandiai Külügyminisztérium utazási tanácsát és elhalasztani az 

utazást 2021 március 31-ig. További információk: http://haga.mae.ro/local-news/1785. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések - Ideiglenes munkahely-megőrzési támogatási rendszer (NOW) A bérköltségek legfeljebb 90% -a 

igényelhető, annak függvényében, hogy mekkora a pénzügyi érték kiesése. 

- Ideiglenes független jövedelemtámogatási és hitelprogram (TOZO). Segítséget nyújt az önálló 

vállalkozóknak, például az egyéni vállalkozóknak, az önálló vállalkozóknak (a továbbiakban: 

ZZPers), a közkereseti társaság partnereinek vagy a korlátolt felelősségű társaság (a 

továbbiakban: DGA) tulajdonosainak, akik pénzügyi nehézségekkel küzdenek a koronavírus 

által okozott válság miatt. 

Az Európai Bizottság az ideiglenes keret alapján a következőket hagyta jóvá: 

- egy 165 millió eurós holland állami támogatási intézkedést, melynek célja, hogy kisegítsen öt holland 

utazási garanciaalapot, melyek szervezett utazásokra vonatkozó garanciaprogramokat működtetnek 

Hollandiában. Az állami segítség támogatott kölcsönök formáját ölti, melyek lehetővé teszik a 

garanciaalapoknak, hogy kezességet vállaljanak az ügyfelek befizetéseire olyan szervezett utak 

esetében, amelyeket utólag törölni kellett a koronavírus-járvány miatt. 

- 2020. július 16-án egy 77 millió eurós holland programot a háziorvosi, körzeti ápolói vagy mentális 

http://haga.mae.ro/local-news/1785
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egészségügyi ellátást, illetve szociális gondozást nyújtók támogatására a koronavírus-járvány miatti 

rendkívüli helyzetre tekintettel. A támogatási programmal a holland állam segíteni kívánja azokat az 

egészségügyi szolgáltatókat, akik otthoni ellátást nyújtanak a koronavírus megfékezésére elrendelt, 

közösségi távolságtartásra vonatkozó szabályok által leginkább érintett pácienseknek (pl. az 

időseknek, a rossz egészségi állapotban lévőknek és a mentális betegséggel küzdőknek). A jogosultak 

közvetlen, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak e-egészségügyi alkalmazások 

megvásárlásához, lízingjéhez, licencbe vételéhez vagy használatához. Ezek az alkalmazások 

gondoskodnak az ellátás folytonosságáról, mivel lehetővé teszik a koronavírus-járvány miatt 

otthonmaradásra kényszerült betegek távkezelését.  

- 2020. július 13-án egy 3,4 milliárd euró összegű holland támogatási intézkedést, amely állami 

hitelgaranciát és alárendelt állami kölcsönt nyújt a KLM légitársaságnak a koronavírus-járvány miatti 

rendkívüli helyzetre tekintettel. A KLM egyike a Hollandiában járatokat üzemeltető legnagyobb 

légitársaságoknak. Az Air France-KLM csoporthoz tartozik, melynek egyik részvényese a holland állam. 

A KLM a holland magánszektor második legnagyobb munkáltatója, több mint 36 ezer alkalmazottat 

foglalkoztat. A légitársaság a holland gazdaság szempontjából is nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen 

biztosítja a légi összeköttetést számos európai várossal, valamint Hollandia tengerentúli területeivel 

és a világ más részeivel. A koronavírus-járvány megjelenése óta a KLM alapvető szerepet játszik a 

külföldön rekedt polgárok hazajuttatásában és az orvosi eszközök szállításában is. Mivel Hollandia és 

sok célország utazási korlátozásokat vezetett be a koronavírus továbbterjedésének megfékezése 
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érdekében, a vállalat nagymértékű járatritkításra kényszerült, ezért működési veszteségei keletkeztek. 

2020. június eleje óta fokozatosan enyhülnek a korlátozások, így a légi utasforgalom is újra növekedni 

kezdett. A KLM nem rendelkezik elegendő likviditással ahhoz, hogy finanszírozni tudja tevékenységei 

felfuttatását. Ezért a holland állam által nyújtott anyagi támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy 

szembe tudjon nézni a jelenlegi kihívásokkal. Hollandia igazolta, hogy a piacokon már feltárták és 

kimerítették a likviditáshoz jutás összes egyéb lehetséges eszközét. A 3,4 milliárd euró 

összköltségvetésű intézkedés keretében a holland állam egyrészt kezességet vállal a hitelekre, 

melyeket egy bankkonzorcium ad a légitársaságnak, másrészt alárendelt kölcsönt nyújt a vállalatnak. 

- 2020. július 8-án egy 25 millió euró összegű holland programot, melynek révén a koronavírus-válság 

sújtotta kis- és mikrovállalkozások – bármely gazdasági ágazatban – államilag támogatott kamattal 

vehetnek fel kölcsönt. A programot a Qredits nonprofit mikrohitel-szolgáltató irányítja. Az intézkedés 

a koronavírus-járvány miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került kis- és mikrovállalkozások forráshoz 

jutását, és ezáltal a gazdasági tevékenységük fenntartását hivatott elősegíteni. 

- 2020. június 30-án – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján – egy 160 millió 

euró költségvetésű holland intézkedést. Ennek révén azok a vállalkozások részesülhetnek állami 

támogatásban, amelyek olyan meghatározott csoportoknak, pl. gyermekeknek és időseknek nyújtanak 

személyszállítási szolgáltatást, akik a tömegközlekedés szokásos formáit nem tudják igénybe venni az 

iskolába járáshoz vagy ahhoz, hogy különféle társas tevékenységek helyszíneire eljussanak. 

Hollandiában ezeket a különleges közlekedési szolgáltatásokat súlyosan érintették a kormány 
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koronavírus elleni intézkedései, így pl. az iskolák bezárása, a szociális érintkezések korlátozása és a 

nagyobb összejövetelek tilalma. A kormányzati intézkedések miatt ezeknek a vállalkozásoknak a 

bevétele drasztikus mértékben csökkent, költségeik viszont nem szűntek meg, hiszen továbbra is 

fizetniük kell az alkalmazotti béreket, a járművek lízingdíját, a bankhitelek törlesztőrészleteit, és 

általános működési költségeiket is fedezniük kell. Az állami támogatási program révén a közlekedési 

vállalatok közvetlen támogatást kaphatnak a lemondások és törlések miatt kieső bevételeik legfeljebb 

80%-áig. A 2020. március 15. és június 30. között elkönyvelt veszteségek után igényelhető 

ellentételezés, legkésőbb 2020. december 31-ig. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a Bizottság jóváhagyhatja azokat az állami 

támogatási intézkedéseket, melyeket a tagállamok a rendkívüli események által közvetlenül okozott 

károk helyreállítása érdekében bizonyos vállalkozások vagy ágazatok tekintetében hoznak. A 

koronavírus-válság ilyen rendkívüli eseménynek tekintendő. A Bizottság ennek megfelelően értékelte 

az intézkedést, és úgy ítélte meg, hogy az összhangban van az említett rendelkezésekkel. 

- 2020. június 29-én egy kb. 1,4 milliárd euró összköltségvetésű holland támogatási programot, mely a 

koronavírus-járvány sújtotta kis- és középvállalkozások (kkv-k) megsegítését célozza. Az állami 

segítségnyújtást közvetlen támogatásként folyósítják, cégenként legfeljebb 50 ezer euró összegig 

terjedően. A program nyitva áll minden kkv előtt néhány Hollandia által meghatározott kivétellel: az 

elsődleges mezőgazdasági termelésben, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és 

forgalmazásával foglalkozó ágazatokban, a halászatban és az akvakultúra-ágazatban működő 
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vállalatok nem lesznek jogosultak támogatásra. Az intézkedés révén várhatóan mintegy 200 ezer cég 

fog állami támogatáshoz jutni. A program célja, hogy likviditást biztosítson a koronavírus-járvány 

gazdasági hatása által leginkább sújtott vállalkozásoknak, elősegítve ezzel, hogy a járvány alatt és után 

is folytathassák tevékenységüket, beruházásokat eszközölhessenek és megtarthassák 

alkalmazottjaikat. 

- 2020. május 29-én – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján – egy holland 

tervet, amely egy új fejlesztésfinanszírozó intézmény, az Invest International létrehozására irányul. Az 

Invest International a holland állam és a fejlesztések finanszírozásával foglalkozó, már működő 

holland intézmény, az FMO vegyes vállalataként jön létre. A holland állam induló tőkét biztosít 800 

millió euró összeghatárig, és évi 9 millió támogatást fog nyújtani. Az Invest International célja, hogy 

segítse a holland állam célkitűzéseit a külkereskedelem és a nemzetközi együttműködés terén azáltal, 

hogy támogatja a vállalkozásokat és nemzetközi projekteket az alacsony és közepes jövedelmű 

országokban. Az Invest International kiegészítő finanszírozást fog biztosítani azoknak a cégeknek és 

projekteknek, amelyek a nehéz piaci körülmények miatt rászorulnak erre a segítségre. Az Invest 

International elsősorban a kis- és középvállalkozások, egyes közepes piaci tőkeértékű kis méretű cégek 

és önkormányzatok forráshoz jutását hivatott megkönnyíteni az Invest International céljaival 

összhangban lévő projektek megvalósítására. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy az Invest International 

létrehozása megfelelő és arányos eszköz annak biztosítására, hogy pluszfinanszírozásban 

részesüljenek azok a cégek és projektek, amelyek e beavatkozás nélkül pénzhiánnyal küzdenének. Az 
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Invest International biztosítékokat fog életbe léptetni arra, hogy az állami intézmény működése ne 

szorítsa ki a magánszektorbeli pénzügyi intézmények tevékenységét. 

- egy 713 millió összegű holland támogatási programot, amely a koronavírus-járvány sújtotta kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) megsegítését célozza. A támogatás hitelgaranciák formáját ölti, és a 10–50 

ezer euró közötti névértékű kölcsönökre terjed ki. Az állami garancia a kölcsön 95%-át fedi le. A 

program célja, hogy likviditást biztosítson a koronavírus-járvány által érintett kkv-knak, hogy 

folytathassák tevékenységeiket, beruházzanak, és megtartsák alkalmazottaikat. Gazdasági ágazattól 

függetlenül bármely vállalkozás részesülhet ebben a támogatásban, kivéve a kereskedelmi ingatlanok 

szektorában, a pénzügyi ágazatban, az államilag finanszírozott egészségügyben, a halászatban, az 

akvakultúrában és a mezőgazdaságban tevékenykedő szereplőket. Az intézkedés révén várhatóan 

több mint 30 ezer cég fog állami támogatáshoz jutni. 

- 2020. május 25-én – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján – egy holland 

garanciaprogramot, amely a kereskedelmihitel-biztosítási piac támogatására irányul a koronavírus-

járvány miatti rendkívüli helyzetben. A kereskedelmihitel-biztosítás az árukat és szolgáltatásokat 

értékesítő vállalkozásokat védi arra az esetre, ha ügyfeleik nem fizetnek. A koronavírus-járvány 

gazdasági hatásából adódóan megnövekedett annak kockázata, hogy a biztosítók nem hajlandók ilyen 

típusú biztosítást kötni. A holland program gondoskodik arról, hogy a vállalkozások továbbra is 

hozzáférhessenek kereskedelmihitel-biztosításhoz, és a vásárlóknak így ne kelljen előre fizetniük, amit 

a likviditási helyzetük esetleg nem tesz lehetővé. A Bizottság az intézkedést az állami támogatásokra 
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vonatkozó uniós szabályok és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. 

cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján értékelte. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a Bizottságnak, 

hogy jóváhagyja a tagállamok gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére hozott 

állami támogatási intézkedéseket. 

- 2020. május 8-án – az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján – egy holland 

programot, amely a virágtermesztési, a különleges kertészeti és a burgonyaágazatban működő 

vállalkozásokat kárpótolja a termékeik iránti kereslet összeomlásával összefüggő bevételkiesésért 

vagy többletköltségekért. A program keretében 600 millió euró fordítható a virágkertészeti ágazat 

termelőinek és kereskedőinek, valamint a különleges kertészeti ágazat vendéglátóipart ellátó 

vállalatainak támogatására, a járvány által érintett burgonyatermesztők kártalanítására elkülönített 

keret pedig 50 millió euró. A program révén az említett piaci szereplők kártérítésre lesznek jogosultak 

bizonyos elszenvedett károkért. A Bizottság az intézkedést az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja, valamint az agrár- és erdészeti ágazatban és 

a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások (2014–2020) 

alapján értékelte. Ez utóbbi dokumentum leírja, milyen kritériumok alapján kell értékelni az EUMSZ 

107. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli események okozta károkat a mezőgazdasági 

vállalkozások kártalanítása céljából. 

- 2020. április 24-én egy holland állami támogatási programot, mely a kis- és középvállalkozások (kkv-

k) megsegítésére irányul a koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben. A holland állami 
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támogatás kedvezményes hitelkamatok formájában valósul meg, és olyan kkv-k élhetnek vele, 

amelyek elsődleges finanszírozási forrása külső saját tőkéből, kockázati tőkéből vagy mikrohitelből 

származik. A program célja, hogy fedezze ezeknek a koronavírus-járvány miatt készpénzhiánnyal 

küzdő vállalkozásoknak az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteit, hogy a válság alatt és 

után is folytathassák tevékenységeiket. 

- 2020. április 22-én egy 10 milliárd eurós holland állami hitelgarancia-programot, mely az ország 

gazdaságát hivatott támogatni a jelenlegi rendkívüli helyzetben. A programot a Bizottság által 2020. 

március 19-én elfogadott és 2020. április 3-án módosított ideiglenes keret alapján hagyták jóvá. A 

bankok által nyújtott működőtőke- és beruházási hitelekre igénybe vehető hitelgarancia likviditáshoz 

juttatja a holland vállalkozásokat a koronavírus-válság idején. A program a járvány miatti likviditási 

hiányt hivatott kezelni, ezért csak a 2020. március 24. után nyújtott bankhitelekre terjed ki. A holland 

állam garanciát vállal a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott új hitelek 90%-ára és a 

nagyvállalatoknak nyújtott új hitelek 80%-ára. 

- 2020. április 3-án egy holland támogatási programot, amely egyes szociális és egészségügyi ellátást 

nyújtó szolgáltatóknak segít abban, hogy a koronavírus-járvány alatt otthoni szolgáltatásokat 

nyújtsanak. A program szociális, egészségügyi és ifjúsági ellátást/gondozást nyújtó holland 

szolgáltatókat támogat abban, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben otthoni szolgáltatásokat 

nyújtsanak. A közvetlen támogatások formájában nyújtott támogatás révén a szolgáltatók e-

egészségügyi alkalmazások vételárát, lízingdíját, engedélyeztetését és felhasználását finanszírozhatják. 
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Az intézkedés célja annak elkerülése, hogy a szociális, egészségügyi és ifjúsági ellátást/gondozást 

nyújtó szolgáltatók likviditási problémákkal szembesüljenek az otthoni szolgáltatások iránti kereslet 

jelentős növekedése miatt. E szolgáltatóknak e-egészségügyi alkalmazásokba kell beruházniuk, amihez 

anyagi támogatásra van szükségük. Az intézkedésnek köszönhetően a szolgáltatók továbbra is 

segíthetik a rászorulókat, a holland kormány kérésének megfelelően előmozdítva a koronavírus-

járványhoz nem kapcsolódó, jellemzően kórházi kezelések helyébe lépő otthoni egészségügyi ellátást. 

Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek 

számát illetően stb.: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

