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Javaslat  
az Országos Érdekegyeztető Tanács  

2009. II. félévi  
munkatervére  

 
I.  

Plenáris ülésre javasolt témák:  
 
Szeptember  

1. a) Előterjesztés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló 
törvényjavaslatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 
b.) Előterjesztés a költségvetéshez szükséges törvénymódosításokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

2. Előterjesztés a 2010. évi bértárgyalások megkezdéséről 
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága  

3. Előterjesztés az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó 
egyes adótörvények módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

4. Előterjesztés a jövedelemadózást érintő egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatról (egyéni cég) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság  

5. Előterjesztés az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló szabályozásról 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

6. Előterjesztés a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

7. Tájékoztató a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetéséből eredő 
helyzet kezeléséről 
Előterjesztő: kormányzati oldal  

8. Javaslat az OÉT 2009. második félévi munkatervére 
Előterjesztő: OÉT Titkársága 

Október  

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

2. Előterjesztés a Munkavédelem Országos Programjáról szóló 20/2001 (III. 30.) OGY 
határozat végrehajtásáról 

                                                 
1 http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=10048&articleID=41670&ctag=articlelist&iid=1 



Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkavédelmi Bizottság  

3. Előterjesztés a korengedményes nyugdíjról szóló 181/1996 Kormány rendelet 
alkalmazásának tapasztalatairól, fenntartásának kérdéseiről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

4. Tájékoztató az Európai Unió 2009. II. félévi svéd elnökségi programjáról, az ahhoz 
kapcsolódó magyar álláspontokról és prioritásokról, valamint a szükséges kormányzati 
feladatokról. 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

5. Előterjesztés a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szakképzési Bizottság  

6. Előterjesztés a korkedvezményes nyugdíjról szóló 1106/2006 Kormány határozat 
végrehajtásával kapcsolatos koncepcionális kérdésekről, (feladattervről) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság és Munkavédelmi Bizottság  

7. Előterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Szociális Bizottság  

8. Előterjesztés a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló törvény- 
javaslatról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 

November  

1. A Munka Törvénykönyve munkavállalói jogállásra vonatkozó rendelkezéseinek 
felülvizsgálata az új Ptk. szabályaival való összhang megteremtése érdekében 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság  

2. Előterjesztés az alternatív vitarendezés szabályainak felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság 

December  
 

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

2. Előterjesztés a munkahelyi stressz kezelését szolgáló megállapodásról 
Előterjesztő: munkavállalói oldal 
Tárgyalja: Munkavédelmi Bizottság  

3. Előterjesztés a kis- és középvállalkozások helyzetének bemutatásáról szóló 2007-
2008. évekre vonatkozó, Országgyűlés elé terjesztendő jelentés elkészítéséről 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: NFT Bizottság  



4. Előterjesztés a 2/2004. (I.15) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és 
nyilvántartásának részletes szabályairól (A rendelet 1-5. sz. mellékleteinek módosítása 
KSZ bejelentő adatlapok 2010-re) 
Előterjesztő: kormányzati oldal 
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága és a Munkajogi Bizottság  

5. Konzultáció a média törvénnyel kapcsolatos jogszabályokról 
Előterjesztő: kormányzati oldal 

II.  
További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák  

 
Szeptember  
 
Előterjesztés a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes 
szabályairól szóló SZMM rendelet tervezetről (Szakképzési Bizottság) 
 
Előterjesztés az OKJ módosításáról szóló SZMM rendelet tervezetéről. (Szakképzési 
Bizottság)  
 
Október  
 
Előterjesztés a Lisszaboni Nemzeti Akció Program végrehajtásáról készült jelentésről  
(NFT Bizottság)  
 
Előterjesztés a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. 
rendelet módosításáról (Munkaerőpiaci Bizottság)  
 
Előterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék 2009 évi korrekciós emeléséről szóló 
kormányrendeletről (Szociális Bizottság)  
 
Előterjesztés az üzemi tanácsi választások eredményeinek összesítésének rendjéről szóló 
rendelettervezetről (Munkajogi Bizottság)  
 
Előterjesztés a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 
módosításáról szóló tervezetéről (Szakképzési Bizottság)  
 
Előterjesztés az egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló SZMM 
rendelet tervezetéről (Szakképzési Bizottság)  
 
Előterjesztés a felnőttképzési szakértői tevékenység szabályozásáról szóló SZMM rendelet 
tervezetéről (Szakképzési Bizottság)  
 
November  
 
Előterjesztés Magyarország aktualizált konvergencia programjáról (Gazdasági Bizottság)  
 
Tájékoztató az OÉT törvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének 
módjáról. (Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága)  
 



December  
 
Előterjesztés a Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai 
Tervről (2009-2020) (Esélyegyenlőségi Bizottság)  
 
Előterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék 2010 évi emeléséről szóló 
kormányrendeletről (Szociális Bizottság)  
 
Tájékoztató az egész életen át tartó tanulás stratégiájában megfogalmazott célok és feladatok 
megvalósításnak helyzetéről szóló jelentésről (Szakképzési Bizottság)  
 

III.  
Aktualitása esetén plenáris vagy bizottsági üléseken folytatott konzultáció  

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

• Konzultáció az Európai Unió vezető szervei előtt szereplő, a munka világát érintő 
kérdésekben a magyar kormányzati álláspontról 

Budapest, 2009. szeptember 8.  
 

Országos Érdekegyeztető Tanács  
Titkársága  

2009. 09. 22. 
 

 


