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Elkezdődött az ILO 109. Konferenciája 
 

Elkezdődött az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 109. Konferenciája – 

eddig példátlan formában - személyes részvétel nélkül, teljes mértékben online 

módon a koronavírus világjárvány miatt. A 102 éves szervezet évenként szokott 

személyes részvétellel zajló 2-3 hetes világkoferenciát rendezni, de tavaly a 

járvány miatt ez elmaradt. 

A 2021. évi ILO Konferencia a szokásosnál szűkebb programmal, két részletben 

kerül megrendezésre. Az első rész június 3-19. között, a második rész pedig 

november 25. és december 10. között zajlik. A konferencia hivatalos 

megnyitására május 20-án, a záróülésre pedig december 11-én kerül sor. 

 

Az ILO 109. ülésszak napirendje: 

1. Az ILO Igazgatótestület elnökének és Főigazgatójának beszámolója 

2. Program és költségvetési javaslatok és egyéb kérdések 

3. Az ILO Egyezmények és ajánlások végrehajtását érintő jelentések és 

információk 

4. Egyenlőtlenségek és a munka világa 

5. Visszatérő vita a szociális védelem stratégiai céljáról, a Szociális 

Igazságosság a Méltányos Globalizációért című nyilatkozat nyomán 

6. Készségek és élethosszon át tartó tanulás 

7. Nemzetközi munkaügyi Egyezmények és Ajánlások eltörlése, 

visszavonása. 

 

A konferencián további témák megtárgyalására is sor kerül az alábbi 

szakbizottságokban: 

• Kiválasztási Bizottság 

• Pénzügyi Bizottság 

• Mandátumbizottság 

• Normák alkalmazásával foglalkozó Bizottság 

• Visszatérő vitákkal foglalkozó Bizottság 

• Záródokumentummal foglalkozó Bizottság. 

 

A normák alkalmazásával foglalkozó bizottság vizsgál minden, az 

Egyezmények és Ajánlások alkalmazásával kapcsolatos ügyet. Ebbe tartoznak a 

normák megsértése miatt a bizottság elé kerülő  tagállami esetek, a 

jelentéskötelezettség elmulasztása és a mindezekre beérkezett válaszok 

értékelése és vizsgálata. 
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Az ILO Konferencia első szakaszában rendezik meg a Munka Világa 

csúcstalálkozót (World of Work Summit), amelyen az ILO tagországok 

kormányai, munkavállalói és munkaadói szervezetei, valamint a  nemzetközi 

szervezetek magas szinű képviselői vesznek részt.. Ezt a Csúcsot az idén 

összevonják a Konferencia záródokumentumának elfogadásával, aminek témája 

az ILO által adott válasz a COVID-19 járványra. 

 

Az élőben zajló plenáris, bizottsági és munkacsooport megbeszélésekre minden 

nap délután, az egyes csoportok (kormányzati regionális, munkavállalói, 

munkaadói) egyeztető üléseire más időpontokban is sor kerül. 

 

A Konferencia plenáris ülésén a tagországok kormányai, a munkaadók és 

mukavállalók küldöttei elektronikus módon, egyedi kódok segítségével 

szavazhatnak. 

A Konferencia teljes egészében virtuálisan kerül megrendezésre a Zoom 

platformon keresztül és az ILO Events App segítségével. A tervek szerint a 

plenáris üléseket élőben közvetítik a nyilvánosság és a média felé. A plenáris 

üléseken, valamint a Munkaadói Oldal és a Munkavállalói Oldal ülésein 1000-

1000 fő, a bizottsági üléseken pedig 500-500 fő vehet részt felszólalási 

jogosultsággal. 

A magyar delegáció kormányzati, munkavállalói és munkaadói küldöttekből áll. 

Tagjai a Nemzeti ILO Tanács tagjaiból és kormányzati szakértőkből kerültek 

megbízásra. A Munkavállalói Oldal delegáltja az idén dr. Mészáros Melinda, a 

LIGA elnöke. A SZEF szakértőjeként Agg Géza vesz részt a „Készségek és 

élethosszon át tartó tanulás” nevű szakbizottságban. 

2021. május 20-án 13 órakor az ILO 109. Konferencia megnyitója virtuális 

formában sikeresen megtörtént. A megnyitón elfogadták a Konferencia 

programját, a virtuális ülések miatt bevezetendő különleges szabályokat, 

létrehozták a tervezett bizottságokat és megválasztották a Konferencia 

tisztségviselőit. A Konfencia levezető elnöke H.E. Mr Oman Zniber, alelnökei: 

H.E.Mr Chad Blackman (Kormányzati Oldal), Ms Ronnie Goldberg 

(Munkaadói Oldal), Ms Annette Chipeleme (Munkavállalói Oldal). 

 

A 109. ILO Konferencia  tervezett programja: mellékelve.   

 

A Konferencia dokumentumai és hírei az alábbi honlapon érhetők el: 

www.ilo.org 

 

A beszámolót készítette Agg Géza a SZEF Alelnöke. 

http://www.ilo.org/

