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CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS VÉGREHAJTÁSA
Rendkívüli helyzetekben felmerül a cégeknél a tömeges 
felmondás szükségessége. Ezekre bizonyos feltételek mellett 
a csoportos létszámleépítés szabályai alkalmazandók, 
melyek speciálisak és kötelezőek a munkáltatók számára.

A munkáltatók életében rendkívüli helyzetekben felmerül 
a nagyobb létszámot érintő felmondás, a munkavállalók 
elbocsátásának szükségessége. Amennyiben a felmondást a 
munkáltató működésével összefüggő ok teszi szükségessé 
több munkavállalóra vonatkozóan, akkor mindenképpen 
szükséges megvizsgálni, hogy kell-e alkalmazni a csoportos 
létszámleépítés szabályait.  

MUNKATÁRSAINK KÖZREMŰKÖDNEK CSOPORTOS 
LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSI ELJÁRÁSOK TELJES KÖRŰ 
LEBONYOLÍTÁSÁBAN:

 ● Több munkavállalót érintő elbocsátási szándék esetén 
annak megállapítása, hogy kötelező-e alkalmazni a 
csoportos létszámleépítés szabályait.

 ● A csoportos létszámleépítés folyamatának napra pontos 
megtervezése a szándék felmerülésétől a tényleges 
munkaviszony megszűnéséig.

 ● A csoportos létszámleépítés mellett fennmaradó 
munkáltatói működés munkajogi támogatása, a 
szükségessé vált hozzáigazítások elvégzése.

 ● Nagy létszámú (több száz munkavállaló) leépítés esetén 
közreműködés a technikai lebonyolításban.

 ● A teljes körű jogi dokumentáció elkészítése.

 ● Igény esetén képviselet ellátása állami foglalkoztatás 
szerv irányában.

 ● Igény esetén munkáltatói képviselet ellátása a 
konzultáció során.

 ● Tanácsadás a konzultáció során esetlegesen létrejövő 
megállapodás tartalma vonatkozásában, illetve annak 
megszövegezése.

 ● Utógondozás keretében esetleges munkaügyi perek 
esetén jogi képviselet ellátása.

Az egyes eljárási szakaszok tekintetében az Mt. által előírt 
határidőknek, tájékoztatási kötelezettségnek kiemelkedő 
jelentősége van. Ezek megsértése ugyanis a közölt 
felmondások jogellenességét eredményezheti,  így kiemelt 
kockázatként kezelendő. 
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RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

dr. Oláh Tamás 
ügyvéd 
| E tamas.olah@rsmlegal.hu

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés, digitális 
megoldások és digitális platformok: ezek az RSM Hungary 
alappillérei. A magas szintű szakmai igényességgel végzett 
munka eredményeként társaságunkat mára a magyar 
tanácsadói piac egyik kiemelkedő tanácsadójaként 
tartják számon. Teljes körű pénzügyi tanácsadással állunk 
ügyfeleink rendelkezésére, könyvvizsgálói társirodánkkal, az 
RSM Audit Hungary Zrt.vel, és jogi partnerünkkel az  
RSM Legal | Szűcs & Partnerei ügyvédeivel együttműködve. 

dr. Vakulya Csaba 
ügyvéd 
|  E  csaba.vakulya@rsmlegal.hu                               

Ügyfeleink magyar közép- és nagyvállalatok, külföldi 
tulajdonosi háttérrel rendelkező multinacionális vállalatok. 
www.rsm.hu

RSM - GLOBÁLIS HÁLÓZAT, NEMZETKÖZI HÁTTÉR

Nemzetközi hátterünket a világ 120 országában jelen 
lévő hálózatunk biztosítja. Az RSM International a világ 6. 
legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai egymástól független 
tanácsadó társaságok. Az RSM hálózatról további információ: 
www.rsmi.com 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Adótanácsadás
 ● Digitális adózási megoldások
 ● Adójogi képviselet
 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése, BPO
 ● Adó, áfa és pénzügyi képviselet
 ● Vám-, jövedéki és  termékdíj-tanácsadás
 ● M&A, cégértékelés, vállalatfinanszírozás 
 ● Jogi tanácsadás
 ● Bérszámfejtés
 ● Könyvvizsgálat


