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HATÁROZAT
Soroksár Sport Club Kft. munkaadó (székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 26.; adószáma:
12677140-2-43) BP/0701/48497/2020 számú kérelme alapján hazai és uniós forrásból a
veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) Korm.
rendelet szerinti „Ágazati Bértámogatás” program keretében biztosított támogatást az alábbiak szerint

m e g á l l a p í t o m.
Budapest Főváros Kormányhivatala (címe: 1056 Budapest, Váci u. 62-64.) a munkaviszony
kezdetétől, de legkorábban 2020. november 1. napjától 2020. november 30. napjáig támogatást nyújt
a kérelemben foglaltak szerint az abban feltüntetett munkavállalók november havi bruttó
munkabérének 50%-os mértékével megegyező összegben, de legfeljebb a kötelező legkisebb
munkabér 150%-áig.
A foglalkoztatást és a bérfizetés tényét és ezzel a támogatási összegre való jogosultságot a
munkáltató az elszámoláskor igazolja, amely alátámasztásához szükséges dokumentumokat benyújtja
az állami foglalkoztatási szerv illetékes szervezeti egységéhez.
A támogatás utólag kerül folyósításra, amelynek feltétele a kitöltött Elszámoló lap és mellékletének
2020. január 12. napjáig történő benyújtása az állami foglalkoztatási szerv illetékes szervezeti
egységéhez, amelyhez csatolja a Hirdetményben részletezett bizonylat(ok)at. Amennyiben az
esedékes havi támogatási igényt az Elszámoló lappal nem adja le, vagy hiányosan adja le, azt
legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megteheti.
Ebben az esetben a támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott beszámoló pótlásáig amelyről a
kormányhivatal írásban értesíti. Ha a támogatás kifizetéséhez az Elszámoló lapot és mellékleteit a 30
napot követően sem adja le vagy hiányosan adja le, a támogatás kifizetése megtagadásra kerül.
A támogatási idő alatt a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége van, amelynek keretében a
munkavállaló munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartja és 2020. december 31. napjáig
közös megegyezéssel nem szünteti meg.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támogatás kapcsán a munkaadó által vállalt foglakoztatás
nem teljesült, a támogatás nem kerül folyósításra vagy amennyiben a folyósítás megtörtént,
visszakövetelésre kerül.
A határozattal megállapított támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes
keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából”
című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény [módosította:
C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3., C(2020) 3156 számú közlemény, 2020. május 8.,
C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június 29., C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október
13.]) 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
A munkaadó az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban
a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenti a
kormányhivatalnak.
A folyósított támogatás arányosan vagy teljes egészében
visszakövetelésre kerül a Hirdetményben és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak fennállása esetén.
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A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, úgy
annak a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az állami
foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére (címe: 1056 Budapest,
Váci u. 62-64.) benyújtandó keresetben, jogsérelemre hivatkozva a döntés ellen közigazgatási pert
indíthat. A bírósági eljárás illetéke 30.000,- forint, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági
eljárásban a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelynek alapján mentesül az illeték előzetes
megfizetése alól. A kereseti kérelemben tárgyalás tartását kérheti.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a
keresetlevelet, a közigazgatási döntést hozó szervnél.
Indokolás
Soroksár Sport Club Kft. munkaadó a BP/0701/48497/2020 számú kérelemben megjelölt
munkavállalók vonatkozásában kérelmet nyújtott be az „Ágazati Bértámogatás” program keretében
biztosított támogatás iránt. A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a támogatás
megítélésének jogszabályi feltételei fennállnak.
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény a 82.§ (1) bekezdése
alapján a közléssel véglegessé válik.
A Fővárosi Törvényszék jogköre a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 114.§-án alapul.
Azonnali jogvédelem keretében a keresetlevél halasztó hatályának elrendelése a Kp. 50. §-ában
foglaltak szerint, míg a per tárgyaláson történő elbírálása a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint kérhető.
A bírósági eljárás illetékének mértékét, illetve fizetési módját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 45/A. § (1) bekezdése, 74. § (1a) bekezdése, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1)
bekezdés, illetve a 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg.
Jelen döntésemet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről,
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet
10. § (4) bekezdés c) pontja által biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg, illetékességem a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésén valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.
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