
CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEINEK ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ 

TÁMOGATÁS 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási osztályain is 
elérhető a csoportos létszámleépítések elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás. 
 
Mi minősül csoportos létszámcsökkentésnek? 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján, ha a 
munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint  

 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 fő,  
 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a 

munkavállalók 10 % - a,  
 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 fő  

munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül működésével összefüggő ok miatt megszüntetni. 
 
Milyen kötelezettségei vannak a munkaadónak, ha csoportos létszámcsökkentést tervez 
végrehajtani?  

Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles az üzemi tanáccsal 
tárgyalni és azt a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését 
követő 15 napig folytatni. E tárgyalást megelőzően legalább 7 nappal a munkáltató köteles az üzemi 
tanácsot írásban tájékoztatni a törvényben előírt alábbi adatokról. 

 A tervezett létszámcsökkentés okáról,  

 a foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, 
vagy a megelőző féléves időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,  

 a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,  

 a kiválasztás szempontjairól, valamint  

 a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos – a munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
meghatározottól eltérő – juttatás feltételeiről és mértékéről.  

 
Az illetékes kormányhivatalt/járási hivatalt is tájékoztatni kell a csoportos létszámcsökkentésre 
vonatkozó szándékról, valamint ezekről az adatokról, körülményekről. Az értesítés másolatát az üzemi 
tanácsnak át kell adni.  
Amennyiben a munkáltatónál nem működik üzemi tanács, nincs a munkáltatónak a munkavállalók felé 
tájékoztatási, valamint tárgyalási kötelezettsége. Ennek ellenére a létszámcsökkentésről szóló szándékot 
be kell jelenteni a kormányhivatalnak/járási hivatalnak az Mt. 74.§ (1) bekezdése értelmében.  
 
Hogyan történik a szándékbejelentés? 

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentését a munkáltatónak a telephelye szerint 
illetékes járási hivatal, a főváros esetében a kormányhivatal részére kell megküldeni elektronikus úton, 
melynek két módja lehetséges.  
 
1. Az ESTAT online rendszeren keresztül  
A munkaadók a létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentéseik adatait rögzíthetik az ESTAT 
online rendszerén keresztül, amit a https://estat.munka.hu címen érhetnek el.  
 
2. Elektronikus ügyintézéssel az e-Papír szolgáltatás igénybevételével  
Az állami foglalkoztatási szerv az E-ügyintézési tv. szerint az általános célú elektronikus kéreleműrlap 
(e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja az elektronikus ügyintézésre kötelezett, vagy azt 



önként vállaló ügyfeleknek. Ennek értelmében, a munkaadó a csoportos létszámcsökkentési 
szándékbejelentéseit megteheti a hagyományos, kézzel kitöltött adatlapok formájában is, melyet e-Papír 
szolgáltatáson keresztül, elektronikusan kell megküldenie a kormányhivatal, illetve az illetékes járási 
hivatal részére. 
 
Milyen feltételekkel igényelhető bértámogatás a létszámcsökkentés elkerülésére? 

A szándékbejelentést követően a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó csekély összegű 
(de minimis) támogatást igényelhet a foglalkoztató a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain. A 
munkáltató részére három hónap időtartamra vissza nem térítendő bértámogatás nyújtható a csoportos 
létszámleépítéssel érintett foglalkoztatott bére 50 %-ának megfelelő összegben. A támogatás maximális 
összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg havonként a kötelező legkisebb munkabér 150 %-át 
(2021. évben: 251.100,-Ft/hó/fő). A támogatás havonta, utólag kerül kifizetésre. 
 
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a foglalkoztató a törvényben előírt, a csoportos 
létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett valamint igazolja, hogy a csoportos 
létszámleépítés a gazdasági körülmények miatt vált elkerülhetetlenné, továbbá vállalja, hogy a 
foglalkoztatott foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással nem szünteti 
meg a támogatást követő három hónapban, és a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi 
létszámot fenntartja. 
 
Az a foglalkoztató részesülhet támogatásban, aki megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 
tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményének, megfelel az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott korábbi támogatás tekintetében a 
vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán lefolytatott ellenőrzésen, és megfelel a 100/2021. (II. 27.) Korm. 
rendeletben foglalt feltételeknek. 
 
A támogatás részleteit szabályozó Hirdetmény az nfsz.munka.hu oldalon az alábbi link alatt érhető el. 
(https://nfsz.munka.hu/cikk/1595/Altalanos_tajekoztato_a_csoportos_letszamleepites_elkeruleset_vagy_eny
hiteset_celzo_bertamogatasrol)  


