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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy tudomása szerint
egy gazdasági társaság a Magyar Kormány által a
COVID-19 járvány okozta károk gazdasági
enyhítésére
létrehozott
gazdaság-élénkítési
programjában több millió forint összegű
támogatást nyert el.
Bejelentő tudomása szerint a gazdasági
társaság könyvelési adata nem a valóságnak
megfelelőek, valamint a munkabér kifizetéseket
jelentős késedelemmel teljesíti dolgozóinak.
Bejelentő úgy tudja, hogy a gazdasági társaság
arra ösztönzi a munkavállalóit, hogy egy másik
társaság munkavállalói legyenek, mint korlátozott
munkaképességű személyek; a valóságban
azonban ezek a dolgozók teljes értékű
munkavállalók, akiket ténylegesen a kifogásolt
gazdasági társaság foglakoztat. Bejelentő
álláspontja szerint a gazdasági társaság úgy jutott
állami támogatáshoz, hogy az annak elnyeréséhez
szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

lezárt

Válaszaikban az eljáró szervek, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a
továbbiakban: KKM) és a Budapest Főváros Kormányhivatala (a
továbbiakban: BFKH) az alábbiak szerint tájékoztattak.
A KKM tájékoztatása szerint A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § alapján a Külgazdasági és
Külügyminisztérium kizárólag a bejelentésnek a gazdasági társaság
versenyképesség növelő támogatására (VNT2020-1) való jogosultságának
kérdését jogosult vizsgálni.
A KKM tájékoztatott arról is, hogy a vállalások teljesítéséről szóló
beszámoló benyújtási határideje a beruházás befejezését követő 30 nap és
a benyújtott dokumentumok alapján kerül ellenőrzésre, hogy teljesítette-e
vállalt kötelezettségeit a kedvezményezett.
A KKM tájékoztatása szerint a bejelentésben megjelölt gazdasági társaság
fentiek szerinti ellenőrzése a támogatási folyamat részét képezi, ezért
bejelentését annak során vizsgálja, kiterjesztve a vizsgálatot a bejelentés
szerinti körülmények ellenőrzésére is.
A BFKH tájékoztatása szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint állami
foglalkoztatási szerv a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, a
veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján ellátta a munkahelyvédelmi
bértámogatási programmal valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs
szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatásával kapcsolatos
– hatáskörébe tartozó – feladatokat.
A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet
idején megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról szóló 693/2020.
(XII. 29.) Korm. rendelet alapján a Főosztály vissza nem térítendő
támogatást nyújtott a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
szóló 2014. évi LXXVI. törvény 3. § 15. pontja szerinti kutató-fejlesztőt
foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkaadó kérelmére.
A BFKH tájékoztatása szerint a megnevezett gazdasági társaság részére a
Főosztály nem nyújtott támogatást.

