
        2. számú melléklet 
Országos Érdekegyeztető Tanács  
2007. első félévi munkaprogramja 

 
I.  
 

Plenáris ülésen megvitatásra javasolt  program 
 
Január 
 
• 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)   
 
• Jelentések a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület és az Egészségügyi Ellenőrző 

Testület 2006. évi tevékenységéről, a társadalombiztosítási ágazatok helyzetéről  
Előterjesztő: Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület, Egészségügyi ellenőrző Testület 

 
• Előterjesztés a kis és középvállalkozások fejlesztésének hosszú távú koncepciójáról 

Előterjesztő: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
      Előkészítés: Gazdasági Bizottság ( 2006. dec.20.)  
 
• Javaslat a Munkaügyi Közvetítő és Döntőbírói Szolgálat szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: MKDSZ igazgatója 

 
• Előterjesztés az egyes munkaügyi törvények és más kapcsolódó törvények 

módosításáról  
Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Előkészítés: Munkajogi Bizottság, Bér és Kollektív Megállapodások Bizottság ( 2007. 
január 25.) 

       
• Javaslat az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramjára 

Előterjesztő: OÉT Titkárság 
 
Február 
 
• Előterjesztés a kormány Európa-politikai stratégiájának új irányainak és 

feladatainak koncepcionális kérdéseiről   
Előterjesztő: Külügyminisztérium 
   

• Tájékoztató az EU 2007. első félévi német elnökségének programjáról és a magyar 
prioritásokról 
Előterjesztő: Külügyminisztérium 
 

• Beszámoló a Munkaügyi és Döntőbírói Szolgálat munkájáról ( 2005 - 2006) 
Előterjesztő: MKDSZ 
 
 

• Tájékoztató az egészségügy átalakításának tervezett lépéseiről 
Előterjesztő: Egészségügyi Minisztérium 
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• Előterjesztés az állami vagyonról szóló törvényjavaslat koncepcionális kérdéseiről 
      Előterjesztő: Pénzügyminisztérium 
      Előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 
• Előterjesztés a járadékszolgáltatási tevékenységre vonatkozó új törvényjavaslatról 
      Előterjesztő: Pénzügyminisztérium 
      Előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 
• Tájékoztató az ágazati párbeszéd bizottságok 2006. évi munkájáról  

Előkészítés: ÁPBT 
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Március 
 
• Előterjesztés a 2007-2013. közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi politikáról 
      Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
• Előterjesztés a rehabilitációs járadék bevezetéséről szóló törvényről 

Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Előkészítés: Szociális Bizottság 
 

• Konzultáció a foglalkozás-egészségügy aktuális kérdéseiről 
A Munkavállalói Oldal javaslata 
Előkészítés: Munkavédelmi Bizottság 

 
• Előterjesztés az egyéni cégről szóló új törvény megalkotásáról  

Előterjesztő: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
      Előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 
• Előterjesztés a Fenntartható fejlődés nemzeti stratégiáról  

Előterjesztő: Miniszterelnöki Hivatal 
      Előkészítés: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság 
 
Április 
 
• Előterjesztés az egységes ingatlanadóról szóló törvényjavaslatról  

Előterjesztő: Pénzügyminisztérium 
       Előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 
• Tájékoztató a konvergencia program végrehajtásáról  

Előterjesztő: Pénzügyminisztérium 
      Előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 
• Előterjesztés az egészségügy finanszírozásának lehetséges modelljei közötti 

megalapozott választás előkészítéséről  
Előterjesztő: Egészségügyi Minisztérium 

      Előkészítés: Szociális Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 

• Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 
módosításáról  
Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

      Előkészítés: Szociális Bizottság 
 
• Előterjesztés a távlati nyugdíjreform koncepcionális fő kérdéseiről  

 Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
       Előkészítés: Szociális Bizottság, Gazdasági Bizottság 
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Május 
 
• Előterjesztés a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény, a felnőttképzésről 

szóló 2001. évi CI., valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2003.évi LXXXVI. törvény módosításáról  
Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
Előkészítés: Szakképzési Bizottság 

 
Június 
 
• Előterjesztés a korkedvezményes rendszerből történő kilépés feltételrendszeréről (A 

1106/2006. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontjának végrehajtása) 
       Előterjesztő: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
       Előkészítés: Szociális Bizottság, Munkavédelmi Bizottság 
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II. 
 

Szakértői egyeztetésre javasolt program 
 
 

Gazdasági Bizottság 
• Előterjesztés az átfogó, új középtávú energiapolitikai koncepcióról ( február) 
• Előterjesztés az egyes pénzügyi szolgáltatásokat érintő jogharmonizációs 

kötelezettségekről szóló tv. javaslatról ( február) 
• Előterjesztés a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatról (április) 

      
Szakképzési Bizottság 
• A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló SZMM rendelet  

(2007. január 16.) 
• A felnőttképzésben megvalósuló szakmai gyakorlati képzés szabályozásáról szóló SZMM 

rendelet (március) 
• A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 2006/2005. (X.1.) Korm. 

rendelet módosítása (április) 
 
Munkajogi Bizottság  
• Zöld könyv - A munkajog korszerűsítése, szembenézve a XXI. század kihívásával, COM 

2006/ 708. ( február)  
• A Munka Törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, koncepció készítése (folyamatos) 
• Az Országos Részvételt Megállapító Bizottság részére történő adatszolgáltatás, az adatok 

igazolása és a tagság feltételeinek részletes szabályaira vonatkozó SZMM rendelet (az AB 
döntésétől függően) 

 
Munkaerőpiaci Bizottság 
• A Flt. módosításához kapcsolódó végrehajtási jogszabályok módosítása (2007. január 11.) 
• Bulgária, Románia EU csatlakozása utáni, a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó 

átmeneti szabályokról szóló 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a MK által 
alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. 
(IV. 27.) Korm. rendelet felülvizsgálata az alkalmazás tapasztalataira figyelemmel 
(március)   

• A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI.10.) 
SZCSM rendelet módosítása ( június)  

 
Munkavédelmi Bizottság 
• SZMM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (február) 
• A munkahelyi stresszről, az európai szociális partnerek által 2004-ben megkötött keret 

megállapodás hazai végrehajtásának feladatairól ( február – a munkavállalói oldal 
előterjesztésében)   

• Tájékoztató a Kormány részére a nemzetgazdaság 2006. évi munkavédelmi helyzetéről 
(június) 
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Esélyegyenlőségi Bizottság 
• Roma Integráció Évtizede Program; a romák gazdasági és társadalmi integrációját 

elősegítő, a 2007-2008 évekre szóló intézkedésekről (április)  
 
Szociális Bizottság 
• Előterjesztés a rehabilitációs szolgáltatásokról szóló kormányrendeletről ( március) 
 
 

III. 
Javaslat az ad hoc bizottság programjához 

 
A jogszabályok által biztosított kedvezmények helye, szerepe és jövője a 
munkajövedelmekben, a szociális ellátásban és a társadalompolitikában  ( a munkavállalói 
oldal előterjesztésében)  
 
     

Országos Érdekegyeztető Tanács  
Titkársága 
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