
Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2009. I. félévi munkaterve1 
 

I.  
 

Plenáris ülésre javasolt témák  
 
Január  

1. Tájékoztató Magyarország gázellátásának helyzetéről 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

2. Előterjesztés a Nemzeti Átállási Tervről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

3. Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2008. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület  

Február  

1. Előterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő egyes 
törvénymódosításokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Ad-hoc szakértői bizottság  

2. Előterjesztés a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetéséből eredő 
helyzet megoldására irányuló javaslatokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

3. Konzultáció "Válságkezelés és növekedés - Stratégia az erős Magyarországért" 
címmel 

Március  

1. Előterjesztés az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

2. Előterjesztés az egyes társadalombiztosítási tárgyú törvények módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

3. Előterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

4. Előterjesztés a korrupció elleni eredményesebb fellépéshez szükséges intézkedésekről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

5. Előterjesztés az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásra vonatkozó 
szabályozás megváltoztatásáról 

                                                 
1 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=10048&articleID=41145&ctag=articlelist&iid=1 



Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

6. Javaslat az Országos Érdekegyeztető Tanács 2009. I. félévi munkatervére 
Előterjesztő: OÉT Titkársága 

Április  

1. Előterjesztés az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű párbeszéd egyes 
kérdéseiről szóló T/1307/14. számú egységes javaslathoz, valamint az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsról szóló T/1306/12. számú egységes javaslathoz benyújtandó 
módosító javaslatokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

2. Előterjesztés az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvénytervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

3. Előterjesztés a nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. 
ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 
1919. évi 3. számú Egyezmény, a Konferencia 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási 
betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény, és a Konferencia 8. 
ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről 
szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról. 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

4. Előterjesztés a családtámogatási rendszer módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

5. Előterjesztés az egyéni cégről és egyéni vállalkozásról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

6. Előterjesztés a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény, valamint az azzal összefüggőegyes törvények módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Május  

1. Előterjesztés a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a 
családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló 156. számú ILO egyezmény 
ratifikációja 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Esélyegyenlőségi Bizottság  

2. Előterjesztés a Konvergencia-program végrehajtásáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

3. Tájékoztató a Társadalmi Párbeszéd Központ (TPK) 2008. évi munkájáról 
a) Tájékoztató az Ágazati Párbeszéd Bizottságok 2008. évi munkájáról 
b) Tájékoztató a Munkaügyi és Döntőbírói Szolgálat 2008. évi munkájáról 
Előterjesztő: TPK 



Június  

1. Tájékoztató a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről a Kormány 
részére készített jelentésről 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

2. Előterjesztés a szervezkedési szabadság jogának megerősítését célzó jogszabály-
módosításra és egyéb intézkedésre 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

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

4. Előterjesztés a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló SZMM 
rendelet-tervezetről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

5. 5. Előterjesztés a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996 ( XII. 6. ) 
kormányrendelet rendelet módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

6. Tájékoztató a komplex rehabilitáció és a rokkantsági nyugellátások 2008. január 1-én 
hatályba lépett rendszerének tapasztalatairól 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

7. Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Egyenlő Bánásmód Hatóság  

8. Konzultáció a nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálatáról 

II.  
 

További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák  
 
Január  
 
Tájékoztató a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészének 2007. évi működéséről (Bér- és 
Kollektív Megállapodások Bizottsága)  
Előterjesztés a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes 
szabályairól szóló 2/2004. (I.15.) FMM rendelet módosításáról (Bér- és Kollektív 
Megállapodások Bizottsága)  
 
Konzultáció a munkaügyi perekben a munkavállalói illetékmentesség visszaállításáról 
(Munkajogi Bizottság)  
Konzultáció a szakszervezetek perindítási jogának biztosításáról (Munkajogi Bizottság)  
 
Február  
 
A pályakezdő fiatalok és az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően a munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló, 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása 
érdekében a gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból 



legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések felsorolásáról szóló 
kormányrendelet-tervezet véleményezése (Munkaerőpiaci Bizottság)  
 
Előterjesztés az egységes Foglalkoztatási és Szociális adatbázisról (Munkaerőpiaci Bizottság, 
Szociális Bizottság)  
 
Előterjesztés a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 
176/2005. (IX.2.) Kormány rendelet módosításáról (Esélyegyenlőségi Bizottság, Szociális 
Bizottság)  
 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet 
módosításáról szóló SZMM rendelettervezetről (Munkavédelmi Bizottság)  
 
Március  
 
Tájékoztató a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt szabályozás 
módosításáról (Munkavédelmi Bizottság)  
 
Tájékoztató a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet 
módosításáról szóló SZMM rendelettervezetről (Munkavédelmi Bizottság)  
 
Április  
 
Előterjesztés a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi 
integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet 
módosításáról szóló SZMM rendelettervezetről (Szakképzési Bizottság)  
 
Előterjesztés a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról 
szóló 1/2006. (II.2.) FMM rendelet módosításáról szóló SZMM rendelettervezetről 
(Munkajogi Bizottság)  
 
Május  
 
Előterjesztés a képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci 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 szóló SZMM rendelettervezetről 
(Szakképzési Bizottság, Munkaerőpiaci Bizottság)  
 
Előterjesztés a Munkavédelem Országos Programjáról szóló 20/2001. OGY. Határozat 
végrehajtásáról (Munkavédelmi Bizottság)  
 
Tájékoztató a Munkaerőpiaci Alap 2008. évi költségvetési beszámolójáról (Munkaerőpiaci 
Bizottság)  
 
Június  
 



Előterjesztés a szakképző évfolyamon szakiskolai tanulói jogviszonyban lévő, a 
nemzetgazdaság által igényelt illetve a hiányszakmákban tanuló fiatalokat megillető 
tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről szóló Kormány rendelettervezetről (Szakképzési 
Bizottság) 
 

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 érdekképviseletekkel és társadalmi szervezetekkel folytatott egyeztetésről a 
2011-es magyar EU-elnökséggel összefüggő felkészülési folyamatban  
 

Országos Érdekegyeztető Tanács  
Titkársága  

2009. 04. 07. 
 
 


