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Az Országgyűlés 2009. június 22-i ülésnapján több, az érdekegyeztetés szabályait 
jelentősen érintő jogszabályt fogadott el, illetve módosította a Munka Törvénykönyvét. 
Augusztus 20-tól törvényi szabályozásra kerül az OÉT és az Ágazati Párbeszéd Bizottságok 
hatásköre és működési rendje. A változások közül kiemeljük, hogy a jövőben az OÉT-nek 
például a minimálbér megállapításánál a jelenlegi egyetértési joga helyett csupán 
konzultációs joga lesz.   

2009. évi LXXIII. törvény az Országos Érdekegyeztető Tanácsról 
 
A 124/2008. (X. 14.) AB határozatban megállapított alkotmányossági követelményeknek is 
megfelelően megalkotott új OÉT-törvény újraszabályozta a szociális párbeszéd rendszerére 
vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket. 

A törvény az OÉT-et változatlanul tripartit, az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói 
szövetségek és a kormány közötti - makroszintű konzultációk és tárgyalások számára 
folyamatosan működő - érdekegyeztető fórumként határozza meg. Az OÉT célja a 
munkavállalók, a munkáltatók és a kormány érdekeinek, törekvéseinek feltárása, 
egyeztetése, megállapodások kialakítása, az esetleges országos konfliktusok megelőzése, 
rendezése, valamint információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata. Ennek érdekében a 
törvény alapján az OÉT megvitatja a munka világával összefüggő valamennyi kérdéskört, 
beleértve a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló, az 
adózással, járulékfizetéssel és költségvetéssel összefüggő témaköröket, jogszabály- 
tervezeteket. Az OÉT intézményi keretet nyújt a kormány, valamint a munkavállalói és 
munkáltatói érdekképviseletek közötti konzultációnak, különösen a foglalkoztatáspolitikával, 
a bérpolitikával, a munkajogi szabályozással, a munkavédelemmel, a munkaügyi 
ellenőrzéssel, a munkaügyi kapcsolatokkal, az oktatás- és képzéspolitikával, a 
szociálpolitikával, a társadalombiztosítási befizetésekkel és ellátásokkal, a vállalkozásokat és 
a munkajövedelmeket terhelő adókkal és járulékokkal, az éves költségvetéssel és a 
gazdaságpolitikával összefüggésben. A fenti tárgykörökben az OÉT-ben a konzultációk 
mellett megállapodások is köthetők. 

A törvény meghatározza az országos érdekegyeztetésben való részvétel feltételeit, az OÉT-
tagsághoz szükséges kritériumokat.  

Az OÉT működésének feltételeit az OÉT-ben kötött megállapodás alapján a Kormány 
biztosítja. A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek támogatásának, az OÉT 
működésével összefüggő adminisztratív, gazdálkodási, pénzügyi és információs 
tevékenységnek, valamint az OÉT működése infrastrukturális feltételeinek támogatása a 
Munkaerőpiaci Alapból történik, annak mértéke 2010-től a munkáltatók és a munkavállalók 
által a tárgyévet megelőző második évben ténylegesen befizetett járulék 0,6%-a. 
A törvény egyebek mellett módosította a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvényt (a továbbiakban: Mt.) is, rögzítve, hogy a Kormány az Országos Érdekegyeztető 
Tanáccsal folytatott konzultáció alapján rendeletben határozza meg a foglalkoztatás 
érdekében a munkavállalók nagyobb csoportját érintő gazdasági okból történő 
munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban az Mt.-től eltérő szabályokat és a kötelező 
legkisebb munkabér, valamint a garantált bérminimum mértékét. Az új, 2009. augusztus 20-
án hatályba lépő szabályok szerint tehát az OÉT-tel a fenti tárgykörökben csak konzultálni 
kell, a testület egyetértési jogot nem gyakorol. A Kormány évente szeptember 30-ig - az 
országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb október 31-ig - köteles 
országos bértárgyalásokat kezdeményezni.  



2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű 
szociális párbeszéd egyes kérdéseiről 

A törvény a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseletei között a középszintű szociális 
párbeszédre, e szervezetek érdekvédelmi és érdekképviseleti jogainak érvényesülésére, 
valamint az ágazati párbeszéd intézményrendszerére vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza. A jogszabály az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók és munkáltatók 
párbeszéd bizottságot alkotó érdekképviseleteire, valamint az ágazati, alágazati, 
szakágazati, illetve a rehabilitációs párbeszéd bizottságra alkalmazandó. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény estében a jogszabály csak a megváltozott 
munkaképességű dolgozókat foglalkoztató munkáltató érdekképviseleteire terjed ki. 
 
A törvény szerint a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a 
szociális partnerek ágazati, alágazati, szakágazati szinten, illetve a munkavállalók 
meghatározott csoportjait érintően párbeszédet folytathatnak, e célból kétoldalú szociális 
párbeszéd bizottságot hozhatnak létre. Az ágazati párbeszéd bizottság (a továbbiakban: 
ÁPB) a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati jelentőségű 
kérdésekben az ágazati munkáltatói érdekképviseletek és az ágazati szakszervezetek 
részvételével működő kétoldalú szociális párbeszédet folytató testület. ÁPB hozható létre 
ágazati, alágazati, szakágazati szinten. Egy ágazatban, alágazatban, szakágazatban egy 
bizottság jöhet létre. Az ÁPB feladata az ágazat kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése, 
az ágazati szintű autonóm szociális párbeszéd megvalósítása, amelynek célja a megfelelő 
munkafeltételek kialakítása, a munkabéke megőrzése és a munkaerő-piaci folyamatok 
jogszerűségének előmozdítása. 

A törvény meghatározza az ágazati párbeszéd bizottság tagságára, létrejöttére, 
megszűnésére, az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvételi jogokra, a 
reprezentativitási szempontokra, továbbá az ÁPB-k működésére, a tagok jogaira vonatkozó 
szabályokat is.  

A törvény alapján az ott meghatározott eljárásrend szerint az ágazati párbeszéd 
bizottságban megállapodások, kollektív szerződések köthetők, és azok hatálya továbbra is 
kiterjeszthető valamely ágazatra. A megváltozott munkaképességűek és az őket 
foglalkoztatók érdekképviseletei közötti szociális párbeszéd tekintetében a tö speciális 
rendelkezéseket tartalmaz. 

A törvény a munkaügyi miniszter és az ágazati párbeszéd bizottságok munkavállalói, illetve 
munkáltatói oldalainak képviselőiből álló háromoldalú testületként határozza meg az Ágazati 
Párbeszéd Bizottságok Tanácsát, amelynek feladata, hogy intézményi keretet nyújtson az 
ÁPB-k működéséhez szükséges koordinációs tevékenység ellátásához. 
 
A törvény szerint a 2009. augusztus 20-i hatálybalépésekor érvényben lévő, "az Ágazati 
Párbeszéd Bizottságok működésének feltételeiről és rendjéről a jogi szabályozás 
megalkotásáig terjedő időszakban" című, 2004. szeptember 22-én megkötött megállapodás 
alapján működő ÁPB-k legkésőbb 2010. január 1-jéig a Megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően tevékenységüket tovább folytatják, továbbá igénybe vehetik a törvény 
hatálybalépésekor a működésükhöz nyújtott állami támogatást. A jelenlegi ÁPB-k legkésőbb 
a törvény hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül nyújthatják be kérelmüket a 
további működésre. A törvény hatálybalépését megelőzően ágazatra kiterjesztett kollektív 
szerződések hatályát a törvény nem érinti, arra az Mt. 2009. augusztus 20-a előtt hatályos 
rendelkezéseit - hatályának megszűnéséig vagy módosításáig - továbbra is alkalmazni kell.  

A jogszabályok teljes szövege a Magyar Közlöny 2009/93. számában (2009. júl. 6.) jelent 
meg 


