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Bevezető  

 

A pénzpiaci-gazdasági válság következményeként a hazai munkáltatók rendkívüli mértékű 

elbocsátásokra kényszerültek. A munkavállalók jelentős részét csoportos létszámleépítés 

keretében építették le. A foglalkoztatók törvényi kötelezettségük alapján kötelesek a csoportos 

létszámcsökkentési szándékukat és a létszámleépítésekről hozott döntéseiket az illetékes 

munkaügyi központnak bejelenteni. 

2009 elején a gazdasági válság felerősödésével az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 

kiépített egy olyan on-line bejelentő rendszert, amelynek használatával a munkaadók 

gyorsabban és a jogszabályok előírásainak megfelelően tudnak eleget tenni bejelentési 

kötelezettségeiknek. Az ÁFSZ pedig hatékonyabban, a pontos információk birtokában képes 

segítséget nyújtani az elbocsátott dolgozóknak a mielőbbi elhelyezkedésükhöz, illetve 

álláskeresőként mielőbbi nyilvántartásba vételükhöz/ellátásukhoz. 

Természetesen ez az adatbázis statisztikai és elemzési célokra is jól használható, így a korábbi 

statisztikáknál lényegesen részletesebben tudjuk bemutatni, hogy kiket, milyen jellemzőkkel 

és honnan bocsátottak el az elmúlt év során.  

A tanulmányunk fontos része a leépített munkavállalók sorsának nyomon követése: a létszám-

leépítési adatbázist összekapcsoltuk a nyilvántartott álláskeresők adatbázisával, így pontos 

képet kaptunk arról is, hogy a leépítettek közül kik váltak álláskeresővé, és ők milyen ellátást, 

szolgáltatást vagy támogatást kaptak.  

Az álláskeresők adatbázisán túl a biztosítotti bejelentések APEH-adatbázisának segítségével 

megvizsgáltuk, hogy a gazdasági válság okozta leépítési hullám érintettjeinek milyen 

mértékben sikerült visszajutniuk a munkaerőpiac aktív oldalára.  

A tanulmányban az elmúlt 10 év adatain bemutatjuk, hogy gyakorolt-e hatást a bejelentett 

csoportos leépítések nagyságrendje a foglalkoztatási mutatókra, s ha igen mekkorát. 

 
A csoportos létszám-leépítési eljárások rövid ismertetése  
 



A foglalkoztatók törvényi kötelezettségük alapján kötelesek a csoportos létszámcsökkentési 

szándékukat és a létszámleépítésekről hozott döntéseik adatait a telephely szerint illetékes 

munkaügyi központnak bejelenteni.1 

A legtöbb munkavállaló a Munkatörvénykönyv alá tartozó munkaviszonyban dolgozik, a 

gazdasági válság csoportos leépítései döntően őket sújtották. Csoportos létszámcsökkentésnek 

minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint 

a) 20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 

munkavállaló, 

b) 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 

a munkavállalók tíz százaléka, 

c) 300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló 

munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt 

megszüntetni. 

Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően 

legalább 15 nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál 

képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott 

bizottsággal (a továbbiakban együtt: a munkavállalók képviselői) konzultációt 

kezdeményezni, és azt a döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig 

folytatni. Ha a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés 

végrehajtásáról dönt, a döntésben meg kell határozni: 

a) az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti 

megosztásban, 

b) a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve 

végrehajtásának időbeli ütemezését. 

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a 

jogszabályban előírt adatokról és a létszámcsökkentés körülményről írásban értesíti az állami 

foglalkoztatási szervet. Ezzel egy időben – tájékoztatással egybekötve – az értesítés másolatát 

át kell adni a munkavállalók képviselőinek. 

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási 

szervet a rendes felmondást, illetve a jognyilatkozat közlését legalább 30 nappal megelőzően 

                                                 
1 A Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A–G paragrafus; a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 17/B paragrafus; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 38. paragrafus; a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 59. paragrafus és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 
szerint. 



írásban tájékoztatja. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 

természetes személyazonosító adatait, valamint – az álláskeresési ellátások biztosítása és az 

azokhoz kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében – társadalombiztosítási azonosító jelét, 

utolsó munkakörét, szakképzettségét, átlagkeresetét. 

 

A köztisztviselők, közalkalmazottak és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak 
csoportos leépítéséről külön-külön jogszabályok rendelkeznek, itt a létszám-kategóriák némileg eltérnek a 
Munkatörvénykönyvben meghatározott csoportokétól. 
A csoportos leépítés révén elbocsátottakat felmondási idő és végkielégítés illeti meg, ezek mértékét az 1. 
lábjegyzetben felsorolt jogszabályok pontosan meghatározzák. Mint jól látható, a munkavállalók jelentős részét 
jogszabályok védik csoportos elbocsátásuk esetén.  
Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha e szerveknél – 30 napon belül – felmentésre tervezett 
köztisztviselők, közalkalmazottak száma 
– legalább 5 fő, ha 20 főnél kevesebb, 
– legalább 10 fő, ha 20-nál több és 100-nál kevesebb, 
– legalább a köztisztviselők 10 százaléka, ha 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb, 
– legalább 30 fő, ha 300 vagy annál több  
köztisztviselőt foglalkoztat a munkáltató.2 
 

Nem tartoznak azonban a csoportos leépítés körébe azok a munkavállalók, akik: 

– 20 főnél kevesebbet foglalkoztató munkáltatók alkalmazásában állnak (a mikro- és 

kisvállalkozások lényegesen egyszerűbben válhatnak meg dolgozóiktól);3  

– az egyéni vállalkozók;4 

– az őstermelők; 

– azok a (legkiszolgáltatottabb, zömében a képzetlen) munkavállalók, akiket nem véd 

semmiféle jogszabály, ők a munkaerőpiac peremén sodródnak alkalmi, féllegális vagy 

feketemunkások. 

A jogszabályok által meghatározott bejelentésköteles csoportos leépítések jóval kevesebbeket 

érintenek, mint az összes munkaviszony-megszűnés. Válság idején az elbocsátásokon túl az is 

csökkenti a foglalkoztatást, hogy a munkaadók gyakran nem pótolják az önként kilépő, 

nyugdíjba vonuló, munkaképtelenné váló dolgozóikat.  

A bejelentési kötelezettség elsődleges célja nem a statisztikai összegzés. A csoportos 

leépítések végrehajtásának szigorú rendje a leépített dolgozókat kívánja védeni, segítésükre 

                                                 
2 A kormánytisztviselők jogállásáról rendelkező törvény 2010. július 6-án lépett hatályba, a vizsgálatba bevont 
csoportosan leépítettek adatbázisát 2009. december 31-ével zártuk le, így a jogszabály hatálya alá tartozó leépítés 
a vizsgálati mintánkban még nem szerepelhet. 
3 Arról csak részlegesen vagy egyáltalán nem volt/nincs tudomása a munkaügyi szervezetnek, hogy ha egy nagy 
cég „bedőlt”, és leépítette munkavállalói jelentős részét, annak milyen hatása volt a beszállítóknál dolgozók 
létszámára. Pedig e kör nagyságrendje feltehetően nem elhanyagolható a  foglalkoztatotti létszám jelentős 
apadásában a válság idején. 
4 A válsággal az egyéni vállalkozók helyzete is rosszabbra fordult, s bár ebben a körben válság nélkül is 
folyamatos a megszűnés és újak születése, a válság ideje alatt a megszűnések, elhalások száma jóval meghaladja 
az újonnan induló egyéni vállalkozások számát. 



szolgáló lehetőségeket biztosítani. Emellett a bejelentési kötelezettség értékes információkat 

ad gazdaság állapotára vonatkozóan, segíti a leépítések statisztikai vizsgálatát is – a leépítő 

cégek ágazati és területi megoszlását, valamint a leépítésre kerülő dolgozók különböző 

ismérvek szerinti összetételét. 

 

 

A bejelentett létszámleépítések valamint a regisztrált munkanélküliség alakulása az 

elmúlt tíz évben 

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (és jogelőd szervezetei) az 1990-es évek elejétől havonta 

gyűjti a csoportos létszám-leépítési bejelentések adatait. Kutatásunk keretében az utolsó 10,5 

évet vesszük górcső alá, 2000 elejétől 2010 közepéig. Az összehasonlíthatóság és az 

áttekinthetőség érdekében negyedévekre összesített leépítési és regisztrációs adatokkal 

dolgoztunk.  

A létszám-leépítési bejelentésekben szereplő létszámadatokra 42 negyedéves időszak 

idősorait állítottuk össze: 1. a regisztrált munkanélküliek (álláskeresők) nyilvántartásába 

történő beáramlása a nem pályakezdőkre – a) az először belépők, b) az összes belépők 

negyedévenkénti adataira –, 2. a regisztrált munkanélküliek (álláskeresők) negyedévenkénti 

átlagai a pályakezdőkkel együtt (lásd az 3.1. ábra két részét, valamint a kötet Statisztikai 

adatok című részének 10.10. táblázatát). 

T. TÖRDELŐ! FÜGGŐLEGES TENGELYRE: FŐ HELYETT EZER FŐ, ÉS  3 nullával kevesebb 
kellene a beosztásokhoz: 5  10  15  20  25  30,  
VÍZSZINTES TENGELYEN NEM KELL (FŐ) 



3.1. ábra: Csoportos létszámleépítés és regisztrált munkanélküliek, negyedévi adatok 
(2000–2010) 
a) Csoportos létszámleépítésben érintettek és a regisztrációba először belépő nem 
pályakezdők száma 
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T. TÖRDELŐ! VÍZSZINTES TENGELYEN NEM KELL (E FŐ) 
b) Regisztrációba belépő összes nem pályakezdő és az átlagos regisztrált létszám 
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A létszámleépítések idősorát önmagában vizsgálva, azt találjuk, hogy az egy-egy negyedév 

során beérkezett bejelentések összege a válság előtt jelentősen szóródott (4500-tól 11 300-ig), 

és akkor sem volt ritka a 10-11 ezer körüli negyedéves adat, sőt éves összesítésben 

előfordultak 37-38 ezer körüli értékek is. 

Annak következtében, hogy csupán egyetlen kiugró negyedéves adat szerepel az idősorban 

(2009 első negyedévében közel 16 ezer fő leépítését jelentették be) a válsággal érintett 

egyetlen teljes évben, 2009-ben összesen is „csak” 39 ezer fő leépítését jelentették be, ami 

alig haladja meg a 2003-ban és 2004-ben is tapasztalt 38 ezer körüli értéket. Figyelemre méltó 

ugyanakkor a létszámleépítések negyedéves idősorának vége: 2010 első két negyedévében 

összesen 5415 fő leépítését jelentették be a munkaadók, ami jóval alacsonyabb az előző 10 év 

azonos időszakában bejelentett létszámadatoknál. Ez azt valószínűsíti, hogy a 

foglalkoztatottság csökkenése és a munkanélküliség növekedése feltehetően leállt.  

A leépítések negyedévenkénti adatainak idősorát célszerű a regiszterbe való beáramlás 

adatainak idősoraival összevetni [lásd 3.1. ábra a) része].  

Annak ellenére, hogy a leépítettek közül nem mindenki regisztráltatja magát, az először 

jelentkezett nem pályakezdők száma minden negyedévben jóval nagyobb, mint az adott 

negyedévi összes leépítés, a 2000-es évek elején nem egyszer több mint ötszöröse. Ennek oka 

nyilvánvalóan az, hogy a munkaviszony megszűnések igen nagy részét nem kell bejelenteni. 

A leépítések száma egyedül 2009. I. negyedévében közelítette meg a regisztrációba belépőkét. 

Ha csupán az először jelentkező nem pályakezdők idősorát vizsgáljuk, akkor a következőkkel 

szembesülünk. 1. A 2000-es évek elején még igen gyakori volt, hogy az egy negyedév alatt 

(először) jelentkező nem pályakezdők száma jóval meghaladta a 20 ezer főt, ami 2006 óta 

egyszer sem fordult elő, még a válság legrosszabb időszakában sem. 2. A 2009. évi számok 

határozott emelkedést mutatnak az előző két év beáramlási adataihoz képest, majd 2010. II. 

negyedévre lecsökkent a korábbi alacsonyabb értékre. 

Az először belépő nem pályakezdők hosszú idősorában tapasztalható csökkenő tendencia – 

amit csak egy évre szakít meg a válság – egyértelműen azzal függ össze, hogy az elmúlt húsz 

év során egyre nőtt azoknak a száma, akik már legalább egyszer voltak regisztráltak. Így a 

belépő nem pályakezdők között egyre nő az ismételten bekerülők aránya, hiszen azok is ide 

tartoznak, akik régebben már szerepeltek a regiszterben. 

Ennek a kérdésnek a vizsgálatához részletesebben is megnéztük a 2008 és 2009 folyamán a 

regisztrációba belépők megoszlását. Az ismételten belépőket felbontottuk aszerint, hogy 

mikor voltak utoljára regisztrált álláskeresők. 



Azt találtuk, hogy az először belépők számát 2008-ban és 2009-ben is mintegy két és 

félszeresen meghaladta azoknak a visszalépőknek a száma, akik már legalább négy éve nem 

voltak nyilvántartott álláskeresők. Ez azért érdekes, mert azoknak a döntő többsége, akik már 

több mint négy éve nem regisztráltatták magukat, nyilvánvalóan dolgozott, és csak most – 

tehát a válság idején, jórészt annak következtében – vesztette el a munkáját, éppen úgy, mint 

azok, akik most először kerültek be a nyilvántartásba (3.1. táblázat). 

 

3.1. táblázat: Az álláskeresők nyilvántartásába belépő nem pályakezdők száma a 

belépés ismétlődése szerint (ezer fő) 

Év Először belépők Kevesebb mint négy év 
után újra bekerülők 

Több mint négy év után újra 
bekerülők 

2008 54,9 372,3 144,8 
2009 70,5 482,1 185,6 
 

Vagyis 2008-ban közel 200 ezer fő, 2009-ben pedig mintegy 256 ezer fő került be úgy a 

regisztrációba, hogy először vagy legalább négy év munkában töltött idő után veszítették el a 

állásukat. 

Az összes regisztrációba kerülő nem pályakezdő idősora természetesen jóval nagyobb 

számokat tartalmaz, mint az először bekerülők idősorában található adatok [lásd 3.1. ábra b) 

része]. Itt már negyedévente legalább 100 ezer ember található. Az évek első és utolsó 

negyedévében – szezonális okokból – rendszerint jóval többen kerülnek ismételten 

regisztrációba, mint a II. és a III. negyedévben. Ennél az idősornál is megfigyelhető a válság 

alatti megugrás, esetenként egy negyedév alatt közel 200 ezer fő került először vagy 

hosszabb-rövidebb idő után újra a regisztrációba, de 2010 II. negyedévére már ez a szám is 

jelentősen mérséklődött. 

Az összes regisztrált munkanélküli számának negyedévenkénti átlaga 2002 végéig csökkenő 

tendenciát, 2003 elejétől 2008 végéig – egy kisebb 2006. évi csökkenéstől eltekintve – 

fokozatos növekedést mutat. 2009 elejétől hatalmas a regisztráltak számának növekedése. 

Ugyanakkor 2010. II. negyedévben már itt is érzékelhetők a javulás jelei, az ilyenkor szokásos 

30 ezres szezonális csökkenést jóval erőteljesebb csökkenés következett be. 

A regisztráltak számának ilyen hatalmas mértékű növekedését csak kisebb részben indokolják 

a létszám-leépítési és a beáramlási adatok. Az átlagos létszám nagymértékű növekedésében 

legalább akkora szerepe van a kiáramlás csökkenésének, mint a beáramlás növekedésének. A 

kiáramlás jelentős visszaesése ugyancsak a válsággal függ össze: a gazdaság egészében jóval 

kisebb lett a munkaerő iránti kereslet (vö. Köllő János által írt 1. fejezet.) 



 

A csoportos létszámleépítések részletesebb vizsgálata (2008. október–2010. június) 

 

A csoportos létszámleépítések számos tényező mentén vizsgálhatók, mind a bejelentő cégek 

jellemzői (terület, ágazat, leépítések nagysága, oka stb.), mind a leépítésre kerülő 

munkavállalók főbb ismérvei (kor, nem, iskolai végzettség, foglalkozás, tevékenységi 

főcsoportok, munkaviszony megszűnésének módja, állampolgárság stb.) szerint.  

A válság kezdetén, 2008 őszén, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat gyors ütemben 

hozzákezdett egy új számítógépes rendszer kifejlesztéséhez, amely lehetővé teszi a 

bejelentések valamennyi törvény által előírt adatának rögzítését és egy olyan adatbázisban 

való elhelyezését, amelyből az összes ismérv és azok tetszőleges kombinációi szerint 

lekérdezhetők az adatok.  

Vizsgáljuk meg először a bejelentések területi jellemzőit! A 3.2. táblázat bemutatja, hogy a 

vizsgált hét negyedév során régiónként és megyénként hány cég jelentett be csoportos 

létszámleépítést, és ezek összesen hány embert érintettek az egyes térségekben. 

 

3.2. táblázat: Csoportos létszámleépítést bejelentő cégek száma és a bejelentések 

létszámtartalma (2008. október 1. és 2010. június 30. között) 

Cégek megoszlása 
(százalék) 

Összes 
létszám (fő)

Létszámmegoszlás 
(százalék) 

Egy bejelentés 
átlagos létszáma 

(fő) 
Régió/megye 

Cégek 
száma  

régiók megyék  régiók megyék régiók megyék 
Közép-Magyarország  246 27,7   14 400 27,3   59   
  Budapest 189   21,3 10 670   20,2  57 
  Pest 57   6,4 3 730   7,1   65 
Közép-Dunántúl  169 19,0   11 748 22,3   70   
  Fejér 54   6,1 3 770   7,2  70 
  Komárom-Esztergom  48   5,4 5 966   11,3  124 
  Veszprém 67   7,5 2 012   3,8   30 
Nyugat-Dunántúl  104 11,7   7 174 13,6   69   
  Győr-Moson-Sopron  30   3,4 1 893   3,6  63 
  Vas  30   3,4 2 372   4,5  79 
  Zala  44   4,9 2 909   5,5   66 
Dél-Dunántúl  65 7,3   3 949 7,5   61   
  Baranya  35   3,9 1 796   3,4  51 
  Somogy  20   2,2 1 221   2,3  61 
  Tolna  10   1,1  932   1,8   93 
Észak-Magyarország  93 10,5   5 112 9,7   55   
  Borsod-Abaúj-Zemplén 43   4,8 2 681   5,1  62 
  Heves 33   3,7 1 512   2,9  46 
  Nógrád  17   1,9  919   1,7   54 
Észak-Alföld  125 14,1   5 507 10,4   44   
  Hajdú-Bihar  57   6,4 2 365   4,5  42 
  Jász-Nagykun-Szolnok  38   4,3 2 029   3,8  53 
  Szabolcs-Szatmár-Bereg  30   3,4 1 113   2,1   37 
Dél-Alföld  87 9,8   4 830 9,2   56   
  Bács-Kiskun  39   4,4 2 784   5,3  71 
  Békés  29   3,3 1 635   3,1  56 
  Csongrád 19   2,1 411   0,8   22 
Összesen  889 100,0 100,0 52 720 100,0 100,0 59 59 

 



A 3.2. táblázatból látszik, hogy a régiók közül Közép-Magyarországon történt messze a 

legtöbb bejelentés, és egyben ezek tartalmazták a teljes érintett létszám legnagyobb hányadát. 

A második legnagyobb súlyt képviselő régió a Közép-Dunántúl volt. Megállapítható, hogy a 

fejlettebb, iparosodottabb régiókban több – és általában nagyobb létszámadatokat tartalmazó –

bejelentés érkezett. A területi adatok időbeli alakulást vizsgálva, elmondható, hogy a nagy 

létszámleépítések ezekben a régiókban kezdődtek: eleinte a fejletlenebb régiókban minimális 

volt a leépítési bejelentések száma, ide később terjedt át a leépítési hullám, elsősorban az 

Észak-Alföldre és Észak-Magyarországra. (A munkanélküliség térbeli alakulását részletesen a 

Lőcsei Hajnalka által írt 4. fejezet.) 

Sajnos a csoportos létszámleépítést bejelentő cégek alig több mint felét sikerült az ágazati 

hovatartozást illetően egyértelműen beazonosítani. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban a 

KSH új TEÁOR alkalmazására tért át, és a bejelentést tevő cégek egy része még a régi 

TEÁOR-t adta meg, a többiek pedig már az újat. 

A kérdés fontossága miatt ennek ellenére ágazati hovatartozásuk alapján feldolgoztuk a 

beazonosítható 486 cég és a bejelentéseikhez tartozó 22 435 fő adatait. A 486 cég több mint 

egyharmada (35,8 százalék) a feldolgozóiparhoz tartozik, az ő bejelentéseik létszámtartalma 

az ismert ágazatú állománynak éppen a fele. Ez a létszámarány első ránézésre is magasnak 

tűnik, de még inkább kiugró, ha figyelembe vesszük, hogy a KSH 2008. III. negyedévi (tehát 

a válság előtti) adatai szerint a nemzetgazdaságban foglalkoztatottaknak csak 22 százaléka 

dolgozott a feldolgozóiparban. Az is igen sokatmondó, hogy 2008. II. negyedév és 2010. II. 

negyedév között a feldolgozóiparban foglalkoztatottak száma 66,5 ezer fővel (7,8 százalék) 

csökkent, míg ugyanezen időszakban a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak összlétszáma 

89,6 ezer fővel (2,3 százalék) mérséklődött. Vagyis a nemzetgazdaság teljes foglalkoztatott 

létszámcsökkenésének háromnegyede a feldolgozóiparhoz tartozott. A válság alatti – 

bejelentett és nem bejelentett – létszámcsökkentések tehát a feldolgozóipart érintették 

legsúlyosabban, aminek hatására a feldolgozóiparnak a válság előtti 22 százalékos 

létszámsúlya a válság során 20,8 százalékra csökkent. 

A feldolgozóiparon belül az ágazatra beazonosítható leépítési bejelentések érintett létszámát 

tekintve a legnagyobb súllyal a fémalapanyag, fémfeldolgozás ágazat (8,9 százalék), a 

textilipar (6,7 százalék), a járműgyártás (6,5 százalék), a villamos gép- és műszergyártás (6,1 

százalék) és az élelmiszer, ital, dohánygyártás ágazat (5,6 százalék) szerepeltek. A 

feldolgozóiparon kívül pedig a legnagyobb létszámsúllyal a szállítás, raktározás, posta, 

távközlés ág szerepelt (12,3 százalék), de jelentős volt az ingatlanügyek, gazdasági 



szolgáltatás ág (8,1 százalék), az építőipar (5,9 százalék), a kereskedelem, javítás ág (6,9 

százalék) és a pénzügyi közvetítés (5,8 százalék) létszámsúlya is. 

A bejelentésekben a cégek megjelölhették a csoportos létszámleépítés fő okát. A legfontosabb 

ok a külföldi, illetve belföldi kereslet csökkenése volt (3.2. ábra).  

 

3.2. ábra: A csoportos létszámleépítések okaira vonatkozó kérdésre kapott válaszok 
megoszlása (2008. október 1. és 2010. június. 30. között) 
 
 

 

 

A csoportos létszám-leépítési bejelentésekben szereplő személyek döntő többségénél (48 684 

főnél) megállapítható volt az egyes munkavállalók munkaviszonyának megszűnési módja. 

Legtöbbjüknek (84,5 százalék) felmondással, minden hetedik dolgozónak (14,8 százalék) 

közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya, és mindössze a dolgozók 0,75 

százalékánál fordult elő, hogy a határozott idejű szerződésük lejártával nem hosszabbították 

meg a munkaszerződést. 

A leépítési bejelentésekben szereplők demográfiai jellemzőit elemezve, először is azt 

láthatjuk, hogy a leépítettek 50,5 százaléka volt férfi, és 49,5 százaléka nő. Ezeket az adatokat 

azonban csak akkor értékelhetjük helyesen, ha figyelembe vesszük, hogy az összes 

foglalkoztatott 51,8 százaléka férfi és csak 48,2 százaléka a nő (KSH munkaerő-felmérésének 

2008. III. negyedévi adatok alapján). Vagyis a látszat ellenére a nőket valamivel súlyosabban 

érintette a leépítés. 
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A leépített személyek korcsoportok szerinti megoszlása is igen fontos információ (3.a ábra). 

Feltételezhető, hogy az 55 év felettiek, ha hosszabb idő alatt sem tudnak újra munkát találni, 

akkor rövidesen igénybe vehetik majd a nyugdíjukat. Legnehezebbnek a 45 és 54 közöttiek 

helyzetét látjuk. Életkoruk miatt nekik is nagyon nehéz újra elhelyezkedni, pedig még 10-20 

évük van hátra a megemelt nyugdíj-korhatárig. A leépítettek több mint negyede ebbe a 

korcsoportba tartozik.  

 

T. TÖRDELŐ! AZ ÁBRÁN LÉVŐ CÍMEK MÁR NEM KELLENEK, CSAK AZ ÁBRA FELETTIEK 

 

3.3. ábra: A csoportosan leépítettek, a munkanélküliek, illetve a foglalkoztatottak 
korcsoportos megoszlása  
a) Csoportosan leépítettek (2008. október 1. és 2010. június. 30. között) 
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b) Munkaerő-felmérés szerint munkanélküliek, 2009 (15–74 évesek) 
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c) Munkaerő-felmérés szerint foglalkoztatottak, 2009 (15–74 évesek) 
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A 3.3. ábra b) és c)  része munkanélküliek, illetve foglalkoztatottak korcsoportos megoszlását 

mutatja be, a KSH munkaerő-felmérésének 2009. évi adatai alapján. A leépítésre kerülők 

korcsoportok szerinti megoszlása nagyon hasonló a foglalkoztatottak megoszlásához. Ez arra 

enged következtetni, hogy a munkaadók a leépítési döntéseik során nem alkalmaznak életkor 

szerinti diszkriminációt. A leépítettek kor szerinti megoszlását a KSH munkaerő-felmérése 

szerinti munkanélküliekével összevetve, azt találjuk, hogy a leépítésre kerülők között sokkal 

több az idősebb dolgozó, és jóval kevesebb a fiatal, mint a munkanélküliek között. 

A jövőbeli újra elhelyezkedés esélyei szempontjából az életkor mellett az iskolai végzettség is 

rendkívül fontos tényező. Nagyon kedvezőtlen, hogy a leépítettek 40 százaléka legfeljebb 

nyolc általánost végzett [lásd 3.4. ábra a) részét], ebből 14 százalék az általános iskolát sem 

fejezte be.  

 

3.4. ábra: A csoportosan leépítettek, a munkanélküliek, illetve a foglalkoztatottak 
iskolai végzettség szerinti megoszlása  
a) Csoportosan leépítettek (2008. október 1. és 2010. június. 30. között) 
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b) Munkaerő-felmérés szerint munkanélküliek, 2009 (15–74 évesek) 
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c) Munkaerő-felmérés szerint foglalkoztatottak, 2009 (15–74 évesek) 
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Az iskolai végzettség szerinti megoszlásokat tekintve [lásd a 3.4. ábra a), b) és c) részét] 

kitűnik, hogy a leépítettek között sokkal kisebb arányban fordulnak elő a felsőfokú 

végzettségűek és a középfokú szakképzettséggel rendelkezők, mint a foglalkoztatottak között, 

ugyanakkor sokkal többen vannak közöttük olyanok, akik legfeljebb nyolc általánost 

végeztek. A középiskolát végzettek viszont nagyon hasonló arányban szerepelnek a leépítettek 

és a foglalkoztatottak között. Ez arra utal, hogy a munkaadók a leépítési döntéseik során 

törekednek a felsőfokú végzettségűek és a szakmunkás-szakiskolai végzettséggel rendelkezők 

megtartására, az alacsony iskolázottságúak rovására. A munkanélküliek iskolai végzettség 

szerinti megoszlásában jóval többen vannak a szakmunkás és szakiskolai végzettségűek, 

kevesebben a középiskolai végzettségűek és az alacsony iskolázottságúak, mint a leépítettek 

között. 

A leépített munkavállalók 74,4 százaléka volt fizikai és 25,6 százaléka szellemi foglalkozású. 

Ebben a Közép-Magyarországi régió erősen eltér az országos átlagtól, itt a szellemiek 

részaránya 47 százalék. Ez azzal függ össze, hogy a fővárosban a szellemi foglalkozásúak 

száma jóval meghaladja a fizikaiakét a foglalkoztatottak között (57 százalék>43 százalék). 

A csoportos létszám-leépítési bejelentésekben fontos elem a leépítésre kerülő munkavállalók 

utolsó munkakörének, foglalkozásának négyjegyű FEOR-kóddal történő megadása. Ennek 

teljes részletezettségű közlése itt nem lehetséges, de a kötet Statisztikai adatok című részének 

10.11. táblázatában megadjuk mindazokat a foglalkozásokat, amelyekből összesen legalább 

50 fő leépítését jelentették be a munkaadók. A 3.3. táblázat az utolsó munkakörök, 

foglalkozások négyjegyű FEOR-kódjai szerint összegzi a legalább 50 fős, illetve a magasabb 

képzettséget igénylő 11 foglalkozás esetében a legalább 100 fős bejelentéseket. 

 

3.3. táblázat: Csoportos (legalább 500 fő) leépítésben szereplő munkavállalók utolsó 

munkakörének, foglalkozásának négyjegyű FEOR-kódja 

FEOR Megnevezés 
Létszám 
(fő) 

Legalább 500 fő leépítésével szereplő 18 foglalkozás 
8193 Gyártósori összeszerelő 6785 
9190 Egyéb segédmunkások (például alkalmi munkás) 1335 
7321 Szabó, varrónő, modellkészítő 1242 
8199 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, gyártósori összeszerelő 1190 
7490 Egyéb vas- fémipari foglalkozások 1121 
7530 Raktárkezelő 1114 
7421 Lakatos 955 
7439 Egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 955 
8129 Egyéb könnyűipari gépkezelők és gyártósor mellett dolgozók 890 
8192 Fémmegmunkáló gépkezelő 833 
5231 Postai kézbesítő 790 
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló 769 



3612 Postaforgalmi, hírközlési ügyintéző 723 
8122 Ruházatigép-kezelő és gyártósor mellett dolgozó 684 
8356 Tehergépkocsi-vezető 589 
3192 Minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr 579 
3632 Pénzintézeti fizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző 553 
8343 Targoncavezető 516 
A teljes listából az a magasabb képzettséget igénylő 11 foglalkozás, amelyből legalább 100 fő 
szerepelt az elbocsátásra kerülők között 
2129 Egyéb mérnök 430 
2910 Egyéb magasan képzett ügyintézők 280 
2529 Egyéb gazdasági foglalkozásúak 241 
2190 Egyéb műszaki foglalkozásúak 151 
2521 Piackutató, reklám és marketinges 126 
2133 Szoftverfejlesztő informatikus 120 
2117 Gépészmérnök 118 
2139 Egyéb, magasabb képzettségű számítástechnikai foglalkozásúak 115 
2511 Közgazdász 104 
2522 Üzletkötő 104 
2523 Humánpolitikai szervező 101 
 

Végül kitérünk arra, hogy a leépítettek közül hány nem magyar állampolgárt és honnan 

építettek le. A hét negyedév során bejelentett 52 720 fő közül 1687 nem volt magyar 

állampolgár, ami az összlétszám 3,2 százaléka. Az összes elbocsátott külföldi döntő többsége, 

1501 fő (89 százalék) szlovák állampolgár. A területi megoszlást tekintve a külföldiek 84 

százaléka Közép-Dunántúlon, pontosabban Komárom-Esztergom megyében dolgozott (vö. a 

Neumann László–Boda Dorottya által írt 2. fejezet autóipari leépítésekről szóló rész.) Az 

ágazati megoszlást tekintve a külföldi állampolgárok döntő többségét (91,8 százalék) a 

feldolgozóiparból – ezen belül főleg a villamosgép-, műszergyártásból (54,2 százalék), a 

járműgyártásból (19,9 százalék) és a gumi, műanyag termékek gyártásából (10,9 százalék) – 

építették le. 

 

A csoportos leépítéssel érintettek közül regisztrált álláskeresővé váltak részletes 

vizsgálata  

 

A munkaadók a munkaügyi központok kirendeltségein 2008. IV. és 2009. IV negyedéve 

között 48 751 főre vonatkozó csoportos létszám-leépítési döntést jelentettek be. A 

bejelentettek közül 44 231 főnek az adatai olyan részletezettségű voltak, aminek révén ők 

beazonosíthatók más adatbázisbeli adataikkal is. Közülük 2010. június végéig 25 828 fő 

vetette nyilvántartásba álláskeresőként magát, ez az érintettek csaknem hattizedét (58,4 

százalékát) jelentette. Azért vizsgáltuk csupán a 2008. október és 2009. december közötti 

bejelentett létszámot, mert jelentős hányaduknak 2010 első felében már letelt a felmondási 



ideje, így ha nem találtak újabb munkalehetőséget, akkor már bejelentkeztek a munkaügyi 

kirendeltségeken (ha szándékukban állt). 

Mint az 3.5. ábrán is jól látható, jelentős időbeli eltolódás mutatkozik a bejelentés és a 

nyilvántartásba vétel ideje között. Míg a csoportos leépítési bejelentések száma 2009. I. 

negyedében tetőzött, addig az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 2009.  II. és III. 

negyedévében érte el a csúcsát. 

 

 

3.5. ábra: A 2008. október és 2009. december között csoportos létszámleépítéssel 
érintettek közül az álláskeresőként nyilvántartásba vettek száma a bekerülés 
negyedéve alapján 

  

  

Az átlagosnál lényegesen kisebb arányban egyedül a Közép-Magyarországi régióban (47,5 

százalék) regisztráltatták magukat az állásukat elvesztők a bejelentett létszámhoz viszonyítva 

(lásd 3.6. ábra). (A régiók szerinti regisztrálás igazából nehezen meghatározható, mivel az 

álláskereső a lakóhelyén, a tartózkodási helyén és volt munkahelyének körzetében is 

nyilvántartásba vetetheti magát.) 

 

T. Tördelő, ezresek között spácium Fő 

3.6. ábra: A 2008. október és 2009. december között leépítettek száma régiónként a 
leépítés helye és a lakóhely szerint, és közülük az álláskeresőként nyilvántartásba 
vettek száma a nyilvántartásba vétel helye szerint 
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Leépítésre kerülők a leépítés ideje szerint Ebből az álláskeresők nyilvántartásába bekerült személyek a belépés negyedéve szerint 



 
KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: 
Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld. 
 

Megvizsgáltuk, hogy az álláskeresőként nyilvántartásba vett személyek milyen 

támogatásokat, szolgáltatásokat kaptak (3.4. táblázat). 

 

3.4. táblázat: A 2008. október és 2009. december között leépített és az álláskeresők 
nyilvántartásába 2008. október és 2010. június között bekerült személyek közül 
ellátásban, érdemi szolgáltatásban és aktív eszköz támogatásban részesülők aránya 
  KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összes 
A nyilvántartásba bekerült 
személyek száma (fő) 5248 6270 4290 2180 2951 2956 1933 25828 

Közülük érdemi 
szolgáltatásban 
részesülők (százalék) 

44,9 52,2 50,9 66,6 52,1 42,9 59,1 51,2 

Sikeres közvetítésben 
részesülők aránya 
(százalék) 

6,1 16,5 23,8 14,0 24,6 24,2 21,4 17,6 

Aktíveszköz-
támogatásban részesülők 
aránya (százalék) 

6,4 10,7 13,9 16,7 21,6 15,4 14,2 12,9 

Képzési támogatásban 
részesülők aránya 
(százalék) 

3,5 4,8 6,7 8,7 6,4 6,9 5,3 5,6 

álláskeresési ellátásra 
jogosulttá válók aránya 
(százalék) 

96,5 96,9 95,9 94,8 94,7 96,1 89,8 95,6 

KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: 
Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld. 
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Leépítettek száma a leépítés helye szerint Leépítettek száma lakóhely szerint

Álláskeresők nyilvántartásába bekerült személyek száma 



A regisztrált személyek 95,6 százaléka volt jogosult álláskeresési ellátásra, mindössze egy 

régióban, a Dél-Alföldön volt 90 százalék alatti az ellátásra jogosultak aránya. Feltehetően itt 

a válság miatti leépítések mellett megjelentek a szezonális leépítések is, ez utóbbinál jellemző, 

hogy az emberek nem gyűjtenek annyi jogszerző időt, hogy jogosulttá váljanak álláskeresési 

ellátásra. 

Az álláskeresőknek valamivel több, mint a fele kapott érdemi szolgáltatást a kirendeltségeken, 

ami hozzásegítheti őket a sikeres elhelyezkedéshez.5 Dél-Dunántúlon különösen magas 

arányban segítették az ügyfeleket; itt kétharmaduk kapott ilyen jellegű segítséget.  

Aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásban az érintettek 13 százaléka részesült. Itt már 

jelentősebb különbség mutatkozott az egyes régiók között: míg Észak-Magyarországon az 

álláskeresők több mint egyötöde kapott aktív támogatást, addig Közép-Magyarországon 

csupán 6 százalékuk. Támogatott képzésben az érintettek 6 százaléka vett részt; itt 

kiemelkedett Dél-Dunántúl, ahol az álláskeresők 9 százaléka kezdte meg képzését 2010 I. 

félévének végéig. 

Azt is megvizsgáltuk, hogy az álláskereső-regiszterből milyen arányban kerültek ki a 

leépítettek, és mi volt a kikerülés oka (3.5. táblázat). 

 

3.5. táblázat: A 2008. október és 2009. december között leépített és 2010.  júniusig a 
nyilvántartott álláskeresők állományába bekerült személyek elhelyezkedése 
(százalék) 
  KM KD NYD DD ÉM ÉA DA Összes 
A nyilvántartásból kikerülők 
aránya 51,2 62,3 67,41 62,1 49,7 61,6 48,4 58,3 

A nyilvántartott álláskeresők 
közül elhelyezkedők aránya 

47,2 60,2 64,1 55,9 54,3 61,7 49,6 56,5 

A nyilvántartott álláskeresők 
közül nem támogatott állásba 
elhelyezkedők aránya 

44,3 54,2 56,9 47,9 39,1 53,3 40,7 49,3 

A nyilvántartott álláskeresők 
közül támogatott állásba 
elhelyezkedők aránya 

2,9 6,0 7,2 8,0 15,2 8,5 8,9 7,3 

Az elhelyezkedők közül nem 
támogatott álláshelyre kerülők 
aránya 

93,9 90,1 88,7 85,7 72,0 86,3 82,1 87,1 

Az elhelyezkedők közül 
támogatott álláshelyre kerülők 
aránya 

6,1 9,9 11,3 14,3 28,0 13,8 17,9 12,9 

Az elhelyezkedők közül 
közjellegű munkára kerülők 
aránya 

3,6 6,6 4,8 6,2 8,1 10,1 10,7 6,6 

Az elhelyezkedők közül 
támogatott módon 0,7 0,4 0,6 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 

                                                 
5 Érdemi szolgáltatásnak minősül: a munka-, a pálya-, az álláskeresési, a rehabilitációs, a pszichológiai 
tanácsadás, a mentori szolgáltatás, valamint a képzési és munkajogi információnyújtás. 



vállalkozóvá váltak aránya 

KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: 
Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld. 

 

A 25,8 ezer főből 15,1 ezren ki is kerültek a nyilvántartásból 2010. június végéig, 57 

százalékuk azért, mert munkalehetőséget talált. Az elhelyezkedők aránya a Nyugat-

Dunántúlon és az Észak-Alföldön volt a legmagasabb, és valamivel meghaladta a 60 

százalékot a Közép-Dunántúlon is. Nem érte el az álláskeresővé vált személyek felét sem az 

elhelyezkedettek aránya Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön. 

Mint látható a kedvező(bb) elhelyezkedési arányok a fejlett régiókat jellemezték, leszámítva 

Közép-Magyarországot, ugyanakkor a „jók” között volt Észak Alföld is. Az eredmények 

mögött különböző jelenségek húzódnak meg. Az ország legkedvezőbb helyzetű régiójában, 

Közép-Magyarországon a leginkább jellemző, hogy csak azok jelentkeztek be az álláskeresők 

nyilvántartásába, akik végképp nem találtak maguknak munkalehetőséget, azaz a 

bejelentkezési hajlandóság/kényszer itt kisebb volt. Ugyanakkor, akik bejelentkeztek, azok 

kevésbé bizonyultak „piacképesnek”. Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl munkaerőpiacát 

igen jelentősen sújtotta a válság, azonban a kilábalás pozitív jelei is itt mutatkoztak először 

(különösen Nyugat-Dunántúlon). 

Az elhelyezkedési arányokat további bontásban is érdemes megnézni; az egyes régiókban 

milyen típusú állásokban tudtak elhelyezkedni az emberek (3.5. táblázat alsó sorai). A 

csaknem 15 ezer elhelyezkedő 13 százaléka valamilyen aktív foglalkoztatási eszköz 

segítségével talált munkát. Ebből is látszik, hogy a csoportos létszámleépítéssel érintett 

álláskeresők munkaerő-piaci pozíciói kedvezőbbek, mint a nyilvántartott álláskeresőké 

összességében: a nyilvántartott álláskeresők 60 százaléka nem támogatott és 40 százaléka 

támogatott állásokban helyezkedett el 2009-ben, azaz itt jóval többen voltak olyanok, akik 

csak támogatás segítségével találtak megfelelő munkalehetőséget. Még a válság előtti 

„békeidőkben” is általában 2/3:1/3 volt a nem támogatott és támogatott elhelyezkedések 

aránya. 

A leépítésből álláskeresővé vált elhelyezkedettek célcsoportjában 90 százalékot meghaladó 

volt a nem támogatott állásba elhelyezkedők aránya Közép-Magyarországon és Közép-

Dunántúlon, és megközelítette a 90 százalékot Nyugat-Dunántúlon is. Legalacsonyabb volt 

Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, de még ezek az értékek is kedvezőbbek az 

álláskeresők többi csoportjaiban jellemző támogatott/nem támogatott állás aránypároknál. 



Az elhelyezkedők mindössze 6,6 százaléka dolgozott valamilyen közjellegű munkán (közcélú, 

közhasznú vagy közmunkán), az ilyen jellegű munkákon elhelyezkedettek aránya a Dél-

Alföldön és a  két legrosszabb helyzetű régióban, Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön 

volt a legmagasabb. 

Az álláskeresők adminisztratív adatbázisából arra vonatkozóan is rendelkezünk információval, 

hogy mennyien váltak támogatás segítségével vállalkozóvá. Az elhelyezkedett 14 604 főből 

mindössze 72 fő döntött úgy, hogy megpróbálja vállalkozóként folytatni pályáját. Ez az arány 

hajszálnyival kedvezőbb volt Közép-Magyarországon és Dél-Dunántúlon, de egyik helyen 

sem érte el az elhelyezkedők 1 százalékát. 

 

A csoportos leépítésekkel érintettek munkaerő-piaci státusa 2010 júniusában 

 

A rendelkezésre álló adminisztratív adatbázisok segítségével megpróbáltuk feltérképezni a 

2008. IV. és 2009. IV. negyedéve között csoportos létszámleépítéssel érintettek munkaerő-

piaci státusát. Az APEH-hez érkező biztosítotti bejelentések és a nyilvántartott álláskeresők 

adatbázisa révén azt megtudtuk, hogy kik dolgoznak legálisan, illetve kik munkanélküliek 

hivatalosan is. A fennmaradó réteget ismeretlen státusúnak minősítettük, mivel az ÁFSZ-nek 

ehhez a két adatbázishoz van hozzáférése, így további, mélyebb vizsgálatokra nem volt 

lehetőségünk. 

Ebben az alfejezetben azt mutatjuk be, hogy e két adatbázis szerint a leépített személyek 2010 

júniusában milyen munkaerő-piaci pozíciókkal rendelkeztek. Mindezt regionális bontásban, 

nemenként, kor és iskolai végzettség szerint vizsgáltuk meg. 

2010 júniusában a vizsgált 44 ezer fő 30,7 százaléka dolgozott, 24,6 százaléka nyilvántartott 

álláskereső volt és 44,7 százaléknak ismeretlen volt a helyzete (3.7. ábra). Az ismeretlen 

csoportba tartozhatnak a nem bejelentett állásban dolgozók, azok a munkanélküliek, akik nem 

regisztráltatták magukat, és a különböző inaktív csoportok: tanulók, valamiféle 

gyermekgondozási ellátásban részesülők, nyugdíjasok.  

 

3.7. ábra: A csoportos létszámleépítéssel 2008. október és 2009. december között 
érintettek munkaerő-piaci státusa 2010. június 20-án, régiónként 



   
KM: Közép-Magyarország; KD: Közép-Dunántúl; NYD: Nyugat-Dunántúl; DD: Dél-Dunántúl; ÉM: 
Észak-Magyarország; ÉA: Észak-Alföld; DA: Dél-Alföld. 
 

Az ismert munkával rendelkezők aránya Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön volt a 

legmagasabb, ugyanabban a két régióban, ahol az álláskeresővé vált leépítettek a legnagyobb 

arányban tudtak újra elhelyezkedni. Ugyanakkor Közép-Magyarországon a leépítettek 23 

százaléka dolgozott legálisan, a többi régióban ez az érték 30 százalék körül mozgott. A 

nyilvántartott álláskeresők aránya a legmagasabb a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon, a 

többi régióé a főátlag körül van. Az ismeretlen státus leginkább Közép-Magyarországot 

jellemzi, a legkevésbé pedig Nyugat-Dunántúlt. 

A férfiak valamelyest nagyobb eséllyel rendelkeznek munkával, mint a nők, a nyilvántartott 

munkanélkülivé válás valószínűsége lényegében egyforma a két nemnél, az ismeretlen státus 

hajszálnyival magasabb a nőknél, feltehetően közülük többen váltak inaktívvá (3.8. ábra).  

 

3.8. ábra: A csoportos létszámleépítéssel 2008. október és 2009. december között 
érintettek munkaerő-piaci státusa 2010. június 20-án, demográfiai jellemzők szerinti 
megoszlás (százalék) 
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Dolgozik Nyilvántartott álláskereső Ismeretlen

Formázott: Nem Kiemelt



 

 

Az álláskeresővé válás valószínűsége az életkor előrehaladtával emelkedik. A munkához jutás 

esélye a vizsgált körben a legkedvezőbb a 25 év alattiaknál, amelytől csak hajszálnyival 

marad el a legjobb munkavállalási korú 25–50 éveseké, és e két csoporttól lényegesen 

elmarad az 50 felettiek esélye. Az ismeretlen státus leginkább az 50 év felettieket jellemzi, 

valószínűsíthetően közülük váltak a legtöbben inaktívvá. 

Ha a leépítettek iskolázottságát nézzük, akkor megállapítható, hogy a legfeljebb nyolc 

általánossal rendelkezők látszólag jobb eséllyel jutnak legális munkalehetőséghez, mint a 

szakmunkások vagy az érettségit adó középiskolai végzettségűek. A felmérés kellemetlen 

meglepetése: a diplomások elhelyezkedési esélye a leépítettek között a legrosszabb volt, igaz 

körükben igen sok az ismeretlen státussal rendelkező. 

Az álláskeresővé válás valószínűsége a csoportosan elbocsátott személyeknél a legmagasabb a 

szakmunkás, szakiskolát végzetteknél, őket követik a legfeljebb nyolc általánost, majd az 

érettségit adó középiskolát végzettek. Az álláskeresővé válás valószínűsége a legkisebb (a 

legális munkához jutás esélyéhez hasonlóan) a diplomásoknál. Az ismeretlen státus 

Korcsoportok szerint

Iskolai végzettség szerint

középfokú I .* :  szakmunkás ,  zakiskola ,  speciális szakiskola
középfokú II .** :  szakközépiskola ,  technikum ,  gimnázium 

  .  
Munkával rendelkezők Nyilvántartott álláskeresők Ismeretlen státusúak
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másfélszer akkora mértékben jellemzi a diplomásokat, mint a legfeljebb alapfokú és a 

szakmunkás végzettségű társaikat, de 10 százalékponttal magasabb az érettségit adó 

középiskolai végzettségűeknél is. Az ismeretlen státus valószínűsége az iskolai végzettség 

növekedésével meredeken emelkedik. 

 

Összefoglalás, főbb megállapítások  

 

1. A csoportos létszámleépítést bejelentők esetében a ténylegesen megvalósuló leépítés 

általában kisebb a bejelentettnél, mivel a bejelentés számukra csak felső határt jelent. 

2. A csoportos létszámleépítéseket (a közszféra kivételével) csak a 20 fő felett foglalkoztató 

munkáltatóknak kell bejelenteniük abban az esetben, ha elérik a törvény szerinti határt. 

Ugyanakkor a multinacionális és hazai tulajdonú nagyobb cégek beszállítói és alvállalkozói, 

amelyek zömében kis cégek, szintén leépítették dolgozóik jelentős részét, illetve 

részmunkaidős vagy más atipikus foglalkoztatási formára váltottak át.  

3. Az elbocsátott dolgozók egy nem elhanyagolható része nem válik munkanélkülivé – vagy 

mert el tud helyezkedni (esetleg vállalkozásba kezd), vagy inaktív lesz (például nyugdíjba 

megy). 

4. Ennek ellenére a regisztrált álláskeresők számának éves növekedése jóval meghaladja az 

éves összes bejelentett létszámleépítést. Ennek egyik oka az, hogy a versenyszférában a 20 fő 

alatti leépítéseket nem kell bejelenteni, de a növekedésnek fontos oka az is, hogy a válság 

hatására erőteljesen lecsökkent a munkaerő-kereslet. Tehát az elbocsátások a problémának 

csak egyik oldalát jelentik, másik oldala azzal magyarázható, hogy a kereslet összeszűkülése 

miatt nagyon lefékeződött az álláskeresők kiáramlása a nyilvántartásból. 

5. A kereslet csökkenés miatt a vállalkozások nem pótolják a kilépő, nyugdíjba vonuló stb. 

dolgozókat (a közszféra jelentős részében pedig létszámstopot rendeltek el). 

6. Ugyanakkor a vállalkozások nem bocsátanak el minden, ideiglenesen feleslegesnek ítélt 

munkaerőt. A válság mélypontja után ez a tartalék biztosítja a növekedés beindulását. Ezzel 

magyarázható, hogy a válságból való kilábalás jó ideig nem jár a foglalkoztatás bővülésével 

és a munkanélküliség csökkenésével.  

7. A bejelentett leépítések által érintettek igen nagy hányada (mintegy fele) a 

feldolgozóiparból került ki. Ez az arány jóval meghaladja a feldolgozóipari foglalkoztatás 

egyébként igen nagy, mintegy 22 százalékos részarányát. A nemzetgazdasági szintű 

foglalkoztatotti létszám csökkenésének közel háromnegyede a feldolgozóiparban következett 

be, így 2010. II. negyedévre a feldolgozóipar részaránya 20,8 százalékra csökkent. 



8. A csoportos létszám-leépítési bejelentések nagyságrendje önmagában nem magyarázza meg 

sem a regisztráltak számának, sem a KSH munkaerő-felmérése által számba vett 

munkanélküliek számának óriási mértékű növekedését, sem a foglalkoztatottak számának igen 

jelentős csökkenését. 

9. A leépített 44,2 ezer fő csaknem hattizede vetette álláskeresőként nyilvántartásba magát a 

munkaügyi központok kirendeltségein 2010. június 30-ig.  

10. A regisztrált személyek 96 százaléka jogosult volt álláskeresési ellátásra. Az álláskeresők 

valamivel több, mint fele kapott érdemi szolgáltatást a kirendeltségeken, ami hozzásegítheti 

őket a sikeres elhelyezkedéshez. Aktív foglalkoztatáspolitikai támogatásban az érintettek 13 

százaléka részesült, támogatott képzésben 6 százalék vett részt. Az érdemi szolgáltatásban 

részesültek 57 százaléka került ki 2010. június 30-ig a nyilvántartásból azért, mert 

munkalehetőséget talált. 

11. A leépítettek munkaerő-piaci státusa 2010 júniusában a következő volt: 31 százalékuk 

dolgozott, 25 százalékuk nyilvántartott álláskereső volt és 44 százaléknak ismeretlen volt a 

helyzete. Ide tartozhatnak a nem bejelentett állásban dolgozók, azok a munkanélküliek, akik 

nem regisztráltatták magukat, és a különböző inaktív csoportok: akik tanulnak, valamiféle 

gyermekgondozási ellátást kapnak, vagy nyugdíjasok lettek.  


