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Az Országos Érdekegyeztető Tanács 
2008. I. félévi 
munkaterve 

 
I. 

Plenáris ülésre javasolt témák: 
 
Január 
 

1. Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2007. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület  

 
2. Előterjesztés az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényjavaslat egyes 

végrehajtási rendeleteinek koncepciójáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 
3. Előterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról (törvényjavaslat) 

Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 
Február  
 

Informális tanácsülés 
 
Március 
 

1. Előterjesztés az adóterhek csökkentésére, a munkavállalás ösztönzésére kidolgozott 
javaslatokról (az „Új Magyarország” program részét képező, az adókkal és a 
foglalkoztatással kapcsolatos koncepció) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 

 
2. Előterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények 

módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága valamint a Munkajogi 
Bizottság együttes ülése 
 

3. a) Előterjesztés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, valamint egyéb 
fogyasztóvédelmi rendelkezéseket tartalmazó törvények módosításáról 
b) Előterjesztés a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat az Országos Érdekegyeztető Tanács 2008.I. félévi munkatervére 
      Előterjesztő: OÉT Titkársága 
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Április 
 

1. Előterjesztés az „Új Magyarország” c. program részét képező, adókról szóló 
törvénytervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

 
2. Előterjesztés az „Új Magyarország” c. program részét képező, foglalkoztatásról szóló 

törvénytervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkaerő-piaci Bizottság 
 

3. Előterjesztés az „Új Tulajdonosi Program” szakmai tervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

 
4. Előterjesztés az Új Polgári Törvénykönyv – munka világát érintő - tervezetéről 

  Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság 
 

5. Előterjesztés az egyes társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó szabályozásról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 
 

6. Előterjesztés a Konvergencia-program végrehajtásáról   
Előterjesztő: kormányzati oldal 

  Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  
 

7. Előterjesztés az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás 
természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről szóló törvényhez kapcsolódó egyéb 
törvények módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 
 

8. Előterjesztés az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai folyósításának és elszámolásának 
rendjéről (törvényjavaslat) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 
 

9. Előterjesztés a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 
(törvényjavaslat) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

10. Előterjesztés a vegyiparban és más ágazatokban dolgozó munkavállalók 
munkavédelmének biztosításáról a heti 36-órás munkaidő eltörlését követő helyzetben 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
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11. Tájékoztató a Társadalmi Párbeszéd Központ (TPK) 2007. évi munkájáról 

a) Tájékoztató az Ágazati Párbeszéd Bizottságok 2007. évi munkájáról 
b) Tájékoztató a Munkaügyi és Döntőbírói Szolgálat 2007. évi munkájáról  
Előterjesztő: TPK 
 

12. Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 
Május 
 

1. Előterjesztés az Új Tulajdonosi Programról szóló törvénytervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

2. Előterjesztés a magán-nyugdíjpénztári járadékszabályozásról, illetve a kapcsolódó 
intézményi és egyéb kérdésekről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

3. Előterjesztés a munkavállalók utazási kedvezményeinek visszaállításáról 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
       Munkajogi Bizottság 
 

4. Előterjesztés a 2009-2012 év közötti időszakról szóló nemzeti munkavédelmi 
politikáról szóló OGY. határozatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkavédelmi Bizottság 
 
 

5. Tájékoztató a nemzetgazdaság 2007. évi munkavédelmi helyzetéről a Kormány 
részére készített jelentésről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 

 
6. Tájékoztató a Munkavédelem Országos Programjáról szóló 20/2001 (III. 30.) OGY 

határozat végrehajtásáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 

 
Június 
 

1. Előterjesztés az euróra való nemzeti átállási tervről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
 

2. Előterjesztés a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetéséből eredő 
helyzet megoldására irányuló javaslatokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság 
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3. Tájékoztató a korkedvezményes nyugdíjrendszer korszerűsítését szolgáló 

előkészületek állásáról, az e célra létrehozott munkacsoport tevékenységéről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság 
       Munkavédelmi Bizottság 

 
4. Előterjesztés a szervezkedési szabadság jogának megerősítését célzó jogszabály-

módosításra és egyéb intézkedésre 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság 
 
 

5. Előterjesztés a munkahelyi stressz kezelését szolgáló megállapodásról 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság 
 
 
 
 

II. 
További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák: 

Január 

Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényjavaslat egyes végrehajtási rendeleteinek 
koncepciója (Szociális Bizottság) 

Előterjesztés a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról (Szociális Bizottság) 

Február 

A Budapestből és Pest megyéből álló térség négy területre történő – a kötelező 
egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvényben foglaltak szerinti – felosztásának 
szabályairól szóló Korm. rendelet tervezete (Szociális Bizottság)  

 
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatos luxemburgi bírósági 
ítéletek megvitatása szerepel, különös tekintettel a Laval-ügyre (Munkajogi Bizottság) 
 

 A migráció területén tárgyalás alatt lévő irányelvtervezetek (Munkajogi Bizottság) 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló, a 
KOMT számára készült előterjesztésből a Munka Törvénykönyvére vonatkozó rész 
(Munkajogi Bizottság) 
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Március 
 

Előterjesztés az „Új Magyarország” c. program részét képező, oktatásról szóló 
jogszabálytervezet koncepciójáról (Szakképzési Bizottság) 

 
Az elérési szabályokról szóló kormányrendelet koncepciója (Szociális Bizottság) 

 
A beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások, a beutalásra jogosult orvosok körének, a 
beutalási rend és a beutalás szakmai szabályairól, valamint a betegút-szervezési szabályzat 
kötelező tartalmi elemiről szóló Korm. rendelet koncepciója (Szociális Bizottság) 
 
Az egészségügyi szolgáltatóknak a tevékenységük progresszivitási szintje szerinti 
besorolására vonatkozó szabályokról szóló Korm. rendelet koncepciója (Szociális 
Bizottság) 
Előterjesztés a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes 
szabályairól szóló 2/2004. (I.15) FMM rendelet módosításáról - SZMM-rendelet 
/A kollektív szerződések elektronikus formában történő bejelentésének bemutatója és 
szakmai konzultációja/ (Bér-és Kollektív Megállapodások Bizottság) 
 
Előterjesztés a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint azokhoz kapcsolódóan 
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet módosításáról - SZMM-
rendelet (Munkaerő-piaci Bizottság) 
 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. 
rendelet módosításáról /Benne: SZMM rendelet a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításáról/ (Munkavédelmi 
Bizottság) 

 
 
 
Április 
 

Előterjesztés az „Üzletre Hangolva” program 2008. évi végrehajtásáról (Gazdasági 
Bizottság) 

 
Előterjesztés a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi 
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 
módosításáról - SZMM-rendelet (Szakképzési Bizottság) 
 
Alapkoncepció a fekete- és szürkefoglalkoztatás elleni fellépésről (Gazdasági Bizottság) 
 
Előterjesztés a közfoglalkoztatási formák egységesítéséről – koncepció (Munkajogi 
Bizottság) 
 
Előterjesztés a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú 
felhasználásáról szóló 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet módosításáról (Munkavédelmi 
Bizottság) 
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Előterjesztés a képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerő-piaci Alap 
foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 
regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 
együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról - SZMM-
rendelet (Szakképzési Bizottság) 
 
Előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható 
költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) 
FMM rendelet módosításáról - SZMM rendelet (Esélyegyenlőségi Bizottság) 

 
Előterjesztés az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (Esélyegyenlőségi Bizottság) 

 
Május 

 
Előterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas 
iratokról szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendelet módosításáról - SZMM-rendelet (Bér-és 
Kollektív Megállapodások Bizottság) 
 
Előterjesztés az adótörvényekről (Gazdasági Bizottság) 
 
 

Június 
 
Javaslat Munka Törvénykönyve aktuális módosításaira (Munkajogi Bizottság) 
Előterjesztő: munkaadói oldal és munkavállalói oldal 
 
 

III. 
Aktualitása esetén plenáris vagy bizottsági üléseken folytatott konzultáció 

 
Konzultáció az Európai Unió vezető szervei előtt szereplő, a munka világát érintő 
kérdésekben a magyar kormányzati álláspontról 
 
Előterjesztés az egészségügyi tárgyú – a munkaadókat, munkavállalókat érintő - 
jogszabály-módosításokról 
 
 

IV. 
Javaslat az ad-hoc bizottság programjához 

 
A 2009. évi adóváltozások irányai 
 
 
 
Budapest, 2008. április   
 
 
        Országos Érdekegyeztető Tanács 
                  Titkársága 
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