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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
elbocsátási moratóriumról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

Az elbocsátási moratóriumról

Az Országgyűlés a magyar munkavállalók védelme érdekében a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy módosítsa a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi  I.  törvényt,  valamint  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvényt  a  következők
szerint:
azon gazdasági társaságok, amelyekkel 250 főnél több munkavállaló áll  munkaviszonyban vagy
munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban,  kizárólag  abban  az  esetben  szüntethessék  meg
felmondással  magyar  állampolgársággal  rendelkező  munkavállaló  munkaviszonyát,  illetve
munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyát,  ha  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló
megállapodásban részes államokon kívülről érkező munkavállalóinak aránya nem haladja meg az
összes munkavállalói létszámának 10%-át.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  küszöbön  álló  gazdasági  világválság  súlyosan  veszélyezteti  a  nemzetközi  gazdasági
környezetnek erősen kitett magyar nemzetgazdaságot.

Az elmúlt héten épp egy Jászberényben érdekelt cég jelentette be, hogy 800 dolgozójától válik
meg, de a német autóipar egyre rosszabb eladási statisztikái sem sok jót ígérnek a jövőre nézve a
magyar családoknak.

Ezen  aggasztó  jelek  mellett  tény,  hogy  az  utóbbi  időszakban  a  Magyarországon  működő
gazdasági  társaságok  bizonyos  része  a  munkaerőhiány  okozta  problémákat  külföldről,  sok
esetben nem EGT-tagállam harmadik országból betelepített vendégmunkásokkal küszöbölte ki.

A folyamat mára odáig fajult,  hogy sok magyarországi munkahelyen egyre ritkábban hallani
magyar szót.

Meg  kell  akadályoznunk,  az  elvi  lehetőségét  is  ki  kell  zárnunk  annak,  hogy azok  a  cégek,
amelyek már így is nagy arányban dolgoztatnak külföldi munkavállalókkal, egy recesszió esetén
a magyar dolgozót küldjék el, s helyette inkább a külföldit tartsák meg.

A magyar  munkavállalókat,  a  magyar  családokat  védi  majd  ez  a  rendelkezés,  a  hazánkban
működő  gazdasági  társaságokat  pedig  arra  kényszeríti,  hogy  a  gazdasági  válság  okozta
nehézségeket ne a magyar családok kárára a családfenntartók elbocsátásával, hanem a külföldről
betelepített munkások hazaküldésével oldják meg.
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