
Országos Érdekegyeztető Tanács 
2007. második félévi  

munkaprogramja 
(Elfogadta az OÉT 2007. szeptember 24-i ülése) 

I. 
Plenáris ülésre javasolt témák 

 
Szeptember 
 

• Előterjesztés a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítésről 
szóló törvényjavaslatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal ( SZMM) 
A szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság , Munkavédelmi Bizottság  

  
• Előterjesztés a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről  

Előterjesztő: kormányzati oldal  (SZMM)  
 

• Tájékoztató az EU 2007. második féléves portugál elnökségi programjáról, az 
ehhez kapcsolódó magyar prioritásokról  
Előterjesztő: kormányzati oldal ( KüM)  

 
• Javaslat az OÉT 2007. második féléves munkaprogramjára  

Előterjesztő: OÉT Titkársága 
 

• Előterjesztés az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatról  
Előterjesztő: kormányzati oldal ( PM)  
Szakértői előkészítés: Gazdasági Bizottság 
 

• Előterjesztés az általános forgalmi adóról szóló új törvényjavaslatról  
Előterjesztő:  kormányzati oldal (PM) 
Szakértői egyeztetés: Gazdasági Bizottság 

 
Október 
 

• Előterjesztés a MK 2008. évi  költségvetéséről szóló törvényjavaslatról és az ezt 
megalapozó egyes törvények módosításáról   
Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 

             Szakértői egyeztetés: Gazdasági Bizottság 
 

• T/3245. számú törvényjavaslat a foglalkoztatói nyugdíjról ( második olvasatban) 
 

• Előterjesztés a szervezkedési szabadság jogának megerősítését célzó jogszabály - 
módosításra és más intézkedésekre 
Előterjesztő: munkavállalói oldal  
Szakértői előkészítés: Munkajogi Bizottság 
 

• Előterjesztés a lisszaboni akcióprogram végrehajtási jelentéséről 
Előterjesztő: Kormányzati oldal (NFÜ) 
Szakértői egyeztetés: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság 
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• Előterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi törvény 
módosítására vonatkozó törvényjavaslatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság 

• Előterjesztés a tisztességtelen kereskedelmi magatartásról szóló 2005/29/EK 
irányelv átültetéséről  
Előterjesztő: kormányzati oldal (GKM)  
Szakértői egyeztetés: Gazdasági Bizottság 

 
• Előterjesztés a 2008. évi OÉT bértárgyalások megkezdésére  

Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM-PM) 
Szakértői egyeztetés: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottság 
   

• Előterjesztés az egészségbiztosítás átalakításával kapcsolatos jogszabályokról  
Előterjesztő: Egészségügyi Minisztérium (EüM) 
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság 
 

• Javaslat a munkahelyi stresszre vonatkozó európai keret-megállapodás 
magyarországi végrehajtására  
Előterjesztő: munkavállalói oldal  
Szakértői egyeztetés: Munkavédelmi Bizottság  
  

• Előterjesztés a munkavédelemről szóló 1993. évi törvény módosításáról  
Előterjesztő: OMMF  
Szakértői egyeztetés: Munkavédelmi  Bizottság  
 

• Előterjesztés az igénybe vehető rehabilitációs szolgáltatások köréről, az eljárási 
szabályokról, a rehabilitációs megállapodás megkötéséről, továbbá a 
rehabilitációs tervre vonatkozó részletes szabályokról  
Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM)  
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság ( Rehab. munkacsoport) 

 
November 
 

• A társadalombiztosítás általános szabályairól szóló új törvényjavaslat  
Előterjesztő: kormányzati oldal ( KTNM)  
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság 
 

• Előterjesztés az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra 
vonatkozó szabályozás módosítására ( szakmai koncepció) 
Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Munkaerőpiaci Bizottság 
 

• Előterjesztés a külföldiek magyarországi foglalkoztatására vonatkozó 
szabályozás módosítására 
Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM)  
Szakértői egyeztetés: Munkaerőpiaci Bizottság 
 

• Előterjesztés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi törvény  módosításáról  
Előterjesztő: kormányzati oldal (SZMM) 
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• Előterjesztés az Új Polgári Törvénykönyv tervezetéről 

Előterjesztő: kormányzati oldal (IRM)  
Szakértői előkészítés: Munkajogi Bizottság 

 
December 
       

• Előterjesztés a bérgarancia rendszerről, valamint a csőd-, és felszámolási 
eljárásról szóló törvények átfogó felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Szakértői egyeztetés: Bér és Kollektív Megállapodások Bizottsága 

 
• Előterjesztés Magyarország aktualizált konvergencia programjáról  

Előterjesztő: kormányzati oldal (PM) 
 Szakértői egyeztetés: Gazdasági Bizottság 

 
• Tájékoztató a Munkaerőpiaci Irányító Testület elmúlt időszakban végzett 

munkájáról  
 Előterjesztő: kormányzati oldal ( MAT titkársága) 

 
 
 

II. 
További, bizottsági előkészítésre javasolt témák: 

 
 

• Előterjesztés a bulgáriai és a romániai munkavállalók magyarországi 
foglalkoztatására hozott átmeneti szabályok alkalmazásának munkaerőpiaci 
tapasztalatairól ( SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Munkaerőpiaci Bizottság  

 
• Előterjesztés a rehabilitációs járadék, valamint a komplex minősítés 

rendszerének bevezetésével  összefüggésben  a munkaképesség megváltozásával 
összefüggő szociális és egyéb ellátások összehangolt átalakításáról (SZMM)  
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság ( Rehabilitációs munkacsoport)  
 

• Előterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény és más 
munkaügyi törvények módosításáról (az Munka Törvénykönyvét érintő 
jogszabályok vonatkozásában) 

• A Munka Törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, koncepció készítése ( SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Munkajogi Bizottság 
 

• Előterjesztés a felnőttképzésben megvalósuló szakmai gyakorlati képzés 
szabályozásáról (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Szakképzési Bizottság 
 

• Előterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi törvény 
végrehajtásáról szóló 168/1997. (  X.  6.) kormányrendelet módosításáról (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Szociális Bizottság 
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• Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14.) 
kormányrendelet módosításáról (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Munkavédelmi Bizottság 
 

• Előterjesztés a nők arányának növeléséről a döntéshozatalban (stratégiai 
megalapozás) 
 (SZMM) 
Szakértői egyeztetés: Esélyegyenlőségi Bizottság 
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