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Megegyezés az OÉT három oldala között Az Országos Érdekegyeztetı Tanács (OÉT) 
mai plenáris ülés témái között, a kormányzati oldal elıterjesztésében, szerepelt a 
munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetésébıl eredı helyzet 
kezelésérıl szóló tájékoztató. A munkavállalói oldal részérıl hosszú ideje kifogásolt 
helyzet megszüntetése érdekében a munkavállalói oldal egy új javaslattal állt elı. Ennek 
értelmében a munkaügyi perek esetében a személyi költségmentesség mértéke a 
nemzetgazdasági átlagkereset kétszereséig járna. A kormány képviselıi támogatták a 
javaslatot, a munkaadók egy rövid oldalegyeztetést követıen ugyancsak elfogadták az 
elıterjesztést. 
 
Az Országos Érdekegyeztetı Tanács mai plenáris ülésén a következı témákat tárgyalta meg: 
1. 
a.) Elıterjesztés az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló T/10677   
törvényjavaslatról 
Elıterjesztı: kormányzati oldal 
b.) Elıterjesztés az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló törvénnyel és a 
megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról (T/10676)  
Elıterjesztı: kormányzati oldal 
2.  
Elıterjesztés az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes 
adótörvények módosításáról (T/10525) 
Elıterjesztı: kormányzati oldal 
3.   
Elıterjesztés az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról  
Elıterjesztı: kormányzati oldal 
4.  
Tájékoztató a munkaügyi perek tárgyi költségmentességének megszüntetésébıl eredı helyzet 
kezelésérıl  
Elıterjesztı: kormányzati oldal 
 
Egyéni vállalkozások 
2010 januárjától egyszerősödik az egyéni vállalkozások indulása. A változtatásoknak 
köszönhetıen az egyéni vállalkozások a körzetközponti jegyzınél, elektronikus bejelentéssel 
indíthatják el vállalkozásukat, amelyeket a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala tart nyílván. A vállalkozót a bejelentés után perceken belül nyilvántartásba 
veszik, megkapja adószámát, és elintézik az egyéb szükséges formaságokat is. Minderrıl 
visszaigazolásban értesítik, így szinte azonnal megkezdheti tevékenységét. 
Lényegi változás, hogy jövıre az egyéni cég gazdasági társasággá alakulhat, és választhat a 
korlátlan és a korlátolt felelısség vállalása között. 
EU jogharmonizáció 
Az európai közösségi jogharmonizáció érdekében 2010. január elsejétıl több új szabályozás 
foglalkozik a társasági ingóságok, és ingatlanok helyzetével, tisztázza azok jogi státuszát. 
Ennek a lépésnek elsıdleges célja, hogy kizárja a visszaélések lehetıségét. A tartós 
befektetések ösztönzése érdekében a befektetéseken elért kamat, hozam, illetve nyereség 
esetében az általánosnál alacsonyabb mértékő adókulcsok bevezetését indítványozza. 

  



Európai Szociális Karta 
A kormány elıterjesztését a munkáltatói oldal elfogadásra ajánlotta, a munkavállalói oldal 
azonban erısen kritizálta, azt nem fogata el. Külön felhívta a figyelmet azokra a kedvezıtlen 
adatokra, amely a lakosság egészségi állapotáról adnak képet. 
Munkaügyi perek 
A munkavállalói oldal, egy közel két éve kifogásolt helyzet megszüntetése érdekében, új 
javaslattal állt elı. Ennek értelmében, a munkaügyi perek esetében a személyi 
költségmentesség mértéke a nemzetgazdasági átlagkereset kétszereséig járna. A kormány 
képviselıi támogatták a javaslatot, a munkaadók egy rövid oldalegyeztetést követıen 
ugyancsak elfogadták a javaslatot. 
A kormányoldal képviselıje szerint, az Országgyőlés még az idén elfogadhatja a munkaügyi 
perek költségviselésérıl szóló törvény módosítását. Ennek eredményeként, 2010-tıl a legtöbb 
esetben ismét költségmentessé válhatnak a munkaügyi perek. 
 


