
Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2004. I. félévi 
munkaprogramja1 

 
I. 

Január 
Előterjesztés a munkaerő-piaci helyzet várható alakulásáról. Javaslat a foglalkoztatást 
elősegítő és a munkaerő képzettségét javító intézkedésekre 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM)  
• OÉT előtt: január 8. 

Február 
Előterjesztés a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvényjavaslatról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (GKM)  
• OÉT előtt: február 6. 

A nemzeti jelentés tervezete az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek 
teljesítéséről 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM)  
• OÉT előtt: február 27. 

Előterjesztés az európai részvénytársaságról szóló törvény tervezetéről 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (IM)  
• OÉT előtt: február 27. 

Március 
 
Előterjesztés az egyes adótörvények jogharmonizációs módosítására 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 

Konzultáció a jogalkotásról szóló szóló tv. Javaslatról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (IM) 

Előterjesztés az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítését célzó PHARE program 
teljesüléséről, javaslat az ágazati párbeszéd bizottságok intézményrendszerére 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM) 

                                                 
1 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=10048&articleID=20855&ctag=articlelist&iid=1 



Előterjesztés a csatlakozási szerződésben rögzített munkaerőpiaci viszonosság és 
védintézkedések alkalmazásának lehetséges irányairól 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM- KüM) 

Előterjesztés az egész életen át tartó tanulás stratégiájáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM) 

Előterjesztés az OÉT -ben eddig létrejött megállapodások megvalósulásának helyzetéről 

• Előkészítés: OÉT Titkárság 

Április 
 
Előterjesztés a foglalkoztatási törvény átfogó felülvizsgálatának szakmai koncepciójáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM) 

Előterjesztés a korkedvezményes nyugdíj szabályozásával kapcsolatos kormányzati 
feladatokról ( az ÉT 1997. április 29-i megállapodására figyelemmel) 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM) 

Előterjesztés a 2005. évre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzeléseken alapuló költségvetési 
politika fő irányairól 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 

Konzultáció a magyar gazdaság helyzetéről ( szakértői tanulmány alapján) 

• Előkészítés: Gazdasági Bizottság 

Előterjesztés Magyarország első konvergencia programjáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 

Előterjesztés az adó- és járulékrendszer átalakításának koncepciójáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 

Előterjesztés a felsőoktatásról szóló új törvény koncepciójáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (OM) 

Előterjesztés a szociális ellátó rendszer fejlesztését szolgáló 2005. évi intézkedésekről és az 
ehhez szükséges törvény módosításokról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM) 



Május 
 
Előterjesztés a nemzetgazdaság 2003. évi munkavédelmi helyzetéről 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (OMMF) 

Előterjesztés az ágazati kollektív szerződések elterjedését segítő jogi szabályozására 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM) 

Előterjesztés a közalkalmazotti tanács-választással kapcsolatos egyes kérdésekről 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (FMM) 

Előterjesztés a népesedéspolitikai programról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (MEH) 

Június 
 
Előterjesztés a táppénzrendszer hosszú távú fejlesztésének koncepciójáról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM, PM) 

Előterjesztés az NFT monitoring bizottságok partnerségi tapasztalatairól 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (NFH) 

Előterjesztés az egészségpénztári rendszer hosszú távú fejlesztésének fő irányairól 
(OÉT állásfoglalás, 2003. november 14.) 

• Előkészítő: kormányzati oldal (PM) 

Előterjesztés az egészségügyi reform következő lépéseivel összefüggő intézkedésekről és az 
ehhez szükséges törvény módosításokról 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM) 

Előterjesztés a társadalmi befogadásról szóló nemzeti cselekvési tervről 

• Előterjesztő: kormányzati oldal (ESZCSM) 

II. 
A bizottsági előkészítésnek megfelelő időpontban kerülnek a plenáris ülésen 

megvitatásra 
 



Javaslat az OÉT Alapszabályára, működési rendje 
(OÉT megállapodás, 2002. július 26.) 
Előterjesztő: OÉT munkacsoport 
Javaslat a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítására. Javaslat a munkaügyi 
ellenőrzésről szóló törvény módosítására 
(OÉT megállapodás, 2002. november 29.) 
Előterjesztő: OÉT munkacsoport 
Javaslat a heti munkaidő fokozatos csökkentésére 
(OÉT megállapodás, 2002. november 29.) 
Előterjesztő: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottsága 
Javaslat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek 
állami felügyeletéről szóló 1998. évi törvény módosítására 
(OÉT megállapodás, 2002. november 29.) 
Előterjesztő: Szociális Bizottság 
Előterjesztés a Munka Törvénykönyve átfogó módosításának koncepciójára 
(OÉT megállapodás, 2002. november 29.) 
Előterjesztő: Munkajogi Bizottság 
Előterjesztés a bérgarancia rendszer működésének tapasztalatairól, javaslat a továbbfejlesztés 
lehetséges megoldásaira (FMM) 
Előkészítés: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottsága 
Előterjesztés a munkavállalói és munkáltatói szervezetek részvételével működő két-, három-, 
és több oldalú érdekegyeztető fórumok munkájáról 
Előkészítés: OÉT munkacsoport 
 

Országos Érdekegyeztető Tanács Titkársága 
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