
Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával

Kiadta a LIGA Szakszervezetek
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.

Tel.: 321-5262; Fax: 321-5405
www.ligaszakszervezetek.hu

Felelôs kiadó: Gaskó István
Szerkesztette: Fiedler Péter

Kozák László „Liga Krónika” c. 2005-ös munkáját felhasználva
Lektorálta: Horváth Lajos

Nyomda és elôkészítés: Tízpont Nyomdaipari Társaság

Budapest, 2008

LIGA Trade Unions – 20th Anniversary



LIGA Trade Unions – 20th Anniversary
3

Húsz éves a LIGA Szakszervezetek
2

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóókk,,
KKeeddvveess  BBaarrááttaaiimm!!

A LIGA Szakszervezetek életének jelentôs
állomásához érkezett. Maga mögött hagyta
tinédzseréveit, és most erôs, aktív és remé-
lem vonzó szervezetként tekinthet vissza az
elmúlt húsz évre.

A LIGA Szakszervezetek egész korán, a
rendszerváltozás korai szakaszában elsô-
ként jött létre, hogy független érdekképvi-
seleti szervezetként, demokratikus alapo-
kon szervezôdve, alternatívát kínáljon a
munkavállalóknak. Mára – ellentétben az
országos és nemzetközi tendenciákkal – egy
folyamatosan erôsödô, növekvô taglétszá-
mú szervezetté vált. Ezt a folyamatot elôször az Fegyveres és Rendvédelmi
Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségével, majd a Villamosenergia-ipari Szak-
szervezeti Szövetséggel és a Magyar Orvosok Szövetségével történt egyesü-
lés jelezte, de az évente tagfelvételt kérô több-tucatnyi szervezet is jó indi-
kátora annak, hogy a LIGA Szakszervezetek jó úton jár. 

A LIGA Szakszervezetek útja a munkavállalók gazdasági és szociális jo-
gaiért való határozott – és ha kell harcos – kiállás. Ezen az úton sok olyan
eredményt értünk már el, amelyre méltán lehetünk büszkék. A LIGA Szak-
szervezetek a konföderációk közül gyakorlatilag egyedül vállalja képviselni
a köz- és versenyszféra munkavállalóit, és egyedül érte el azt, hogy a szoli-
daritás ágazatokon és szférákon átnyúló eszközévé vált az érdekvédelmi
harcnak. 

Ebben a könyvben csak rövid összefoglalását kívánjuk adni annak a húsz
évnek, ami azzá tette a LIGA Szakszervezeteket, ami. Mindezt nem azért,
hogy a múltba révedjünk, hanem azért, hogy erôt merítsünk belôle, és to-
vábbra is összefogással, együttes munkával dolgozzunk azon, hogy a magyar
munkavállalók érdekeit pártatlanul, aktívan és következetesen képviseljük.

Ehhez kívánok jó munkát és erôt!
GGaasskkóó  IIssttvváánn

DDeeaarr  RReeaaddeerrss,,
DDeeaarr  FFrriieennddss,,

LIGA Trade Unions have come to a significant stage of its existence.
Leaving behind the teen ages, LIGA Trade Unions now look back to the
past 20 years as an active and hopefully attractive organisation.

LIGA Trade Unions was founded very early amongst the first in the era
of political transformation, to offer employees a democratic and
independent alternative. Today – contrary to national and international
tendencies – LIGA Trade Unions is constantly strengthening and
advancing in numbers. This course was first indicated by the integration of
the Association for Protecting Interest of Armed Forces and Police
Workers, then the Trade Union Federation of Electric Energy Industry
Workers and finally the Federation of Hungarian Physicians into the LIGA
Trade Unions, but the annually dozens of applies for admission are also
indicators for us, that LIGA is on the right track.

This track is the firm - and if necessary militant - stand out for economic
and social rights of employees. On this journey we have already achieved
several such results that we can be proud of. LIGA Trade Unions
practically alone among the confederations stands both for employees in
the public and private sector, and attained that solidarity is now a common
instrument of interest representation fights through and over sectors. 

In this book we only want to present you a short summary of those 20
years that made LIGA Trade Unions become what it is today. It is not
meant to be a distant look on he past, but a source to gather strength to
keep on working together for the representation of Hungarian workers'
interests impartially, actively and consequently.  

For all this I wish us strength and good work.

IIssttvváánn  GGaasskkóó
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1. A LIGA SZAKSZERVEZETEK
MEGALAKULÁSA

1988. május 14-én, kalandos konspirációk közepette, közel ezer – intézkedések ál-
tal érintett – egyetemi dolgozó létrehozza a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetét, amely az elsô, a Szakszervezetek Országos Tanácsától (SZOT) függet-
len szervezet.

Ezt követôen további szakszervezeti szervezôdések jönnek létre, így szeptember 6-
án neves film- és színházmûvészek (Vitézy László, Jancsó Miklós, Kerényi Imre) létre-
hozzák a Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ), november 26-án pe-
dig a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) alakul meg.  

A változó politikai hangulat közepette a kormány, hogy a szakszervezetekkel való
tárgyalásokat elôsegítse, szeptember 22-én létrehozza az Országos Érdekegyeztetô Ta-
nácsot, mely eléri, hogy nélküle a kormány a bérbôl és fizetésbôl élôk problémáiról
ne hozhasson döntést, ám a szakszervezeti oldalon nem vehetnek részt az új szerveze-
tek. December 19-én ezért egy magánlakáson összegyûlik a TDDSZ, a Humanitas, a
MODESZ és a PDSZ két-két képviselôje, és létrehozzák a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligáját (LIGA Szakszervezetek). 

A LIGA Szakszervezetek megalakulása utáni legfontosabb tevékenysége megakadá-
lyozni, hogy a készülô sztrájktörvény ellehetetlenítse a dolgozói tiltakozó megmozdu-
lásokat. Törekvését siker koronázza: az elfogadott sztrájktörvény (1989. évi VII. tör-
vény) mind a mai napig lényegi módosítások nélkül szolgálja a konfliktusok jogi me-
derben tartását. Nagy lépés a Munka Törvénykönyve módosításáról intézkedô 1989.
évi V. törvény elfogadtatása is, bár a LIGA Szakszervezetek – további, koncepcionális
módosításokat követelve – nem támogatja az elfogadott változatot. Mindamellett a
törvény megszünteti a párt, a Kommunista Ifjúsági Szövetség befolyását a munkaügyi
kapcsolatokra, és lehetôvé teszi a kollektív tárgyalásokat.

1990 márciusában a SZOT utolsó és az MSZOSZ elsô kongresszusán a LIGA Szak-
szervezetek elnöke, Forgács Pál, a vegyészek elnökével, Fôcze Lajossal közösen java-
solja egy Szakszervezeti Kerekasztal létrehozását, amelyre májusban kerül sor. A
Kerekasztal elfogadja a felek egyenrangúságát, és kötelezettséget vállal a konszenzus-
sal létrejött közös álláspontok képviseletére.

1990 májusában a LIGA Szakszervezetek megtartja I. Kongresszusát, ahol a szerve-
zet határozottan kiáll a pártállam által létrehozott kiváltságok megszüntetéséért, és az
állampárti szakszervezetbôl alakult MSZOSZ üdülési és vagyoni hegemóniája ellen. A
LIGA Szakszervezetek érvelése szerint az állami tulajdonú és állami támogatásból
fenntartott üdülôvagyon függôségben tartja a munkavállalókat, ráadásul nem a való-
ban rászorulók élhetnek a kedvezményekkel. Továbbá, a szociális alapú állami üdül-
tetés nem szakszervezeti feladat, a szakszervezeteknek inkább azért a bérért kell har-
colniuk, amelybôl a munkavállalók megfizethetik az üdülést. 

1. THE FORMATION
OF LIGA TRADE UNIONS

On 14 May 1988 nearly a thousand university employees affected by actions
founded amidst adventurous conspiracies the Democratic Trade Union of Scientific
Workers (Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, TDDSZ) which was
the first independent organisation separate from National Council of Trade Unions
(Szakszervezetek Országos Tanácsától, SZOT) 

Afterwards additional trade union organisations came into existence. On 6
September famous film and drama actors (László Vitézy, Miklós Jancsó, Imre
Kerényi) founded Motion Picture Democratic Trade Union (Mozgókép
Demokratikus Szakszervezet, MODESZ). On 26 September the Democratic Trade
Union of Educators (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, PDSZ) was
established.

Amidst the changing political mood the government founded the National
Council of Interests Reconciliation (Országos Érdekegyeztetô Tanács) on 22
September in order to further negotiating with the trade unions which attains that
the government may not decide about problems of people living from wage and
payment without the permission of the Council, though the new organisations may
not attend on the trade union side. Therefore on 19 December two representatives
of each organisation: the TDDSZ, the Humanitas, the MODESZ and the PDSZ
assembled in an apartment to found the Democratic League of Independent Trade
Unions, the LIGA Trade Unions (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáját,
LIGA Szakszervezetek). 

After the foundation of the LIGA Trade Unions the main activity was to prevent
the strike law in progress from making employees' protesting stirs unviable. Its
endeavour was crowned with success: the accepted strike law (Act 7/1989.) served the
conflicts to be held in a legal channel without substantive modifications until today.
A giant leap was accepting Act 5/1989 arranging the modification of Act Of Labour
though the LIGA Trade Unions which did not support the accepted version
demanding additional, conceptional modifications. Above all the Act ceased the
influence of the Party and the Communist Youth Alliance (Kommunista Ifjúsági
Szövetség) on labour relations and allows collective negotiations. 

In March 1990 on the last congress of the SZOT which was the first congress of the
MSZOSZ the president of LIGA Trade Unions, Pál Forgács with the president of
chemists, Lajos Fôcze advised the formation of a Trade Union Round Table which
occurred in May. The Round Table accepted the equivalence of the sides and
engaged to represent common standpoints based upon consensus. 

In May 1990 LIGA Trade Unions held its first congress where the organisation
stood up for abolition of the prerogatives created by the party state and the holiday
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A LIGA Szakszervezetek emellett a szakszervezeti tagdíjak automatikus levonásá-
nak megszüntetését tûzi ki, hiszen ez a rendszer a múltban „kényszertagsághoz” veze-
tett: a munkavállalók sok esetben féltek kilépni a szakszervezetbôl. A tagság megújítá-
sának kötelezôvé tételével pedig a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy a tagsá-
got fenn kívánják-e tartani. Mindezek a javaslatok a szabad szakszervezeti szervezôdést
gátló akadályok lebontását szolgálják, hirdeti a szervezet, hiszen a „gazdasági rend-
szerváltás” során csak az üzemi szintrôl, alulról szervezett szakszervezetek lesznek ké-
pesek megvédeni a munkavállalók érdekeit.

Még 1989-ben a LIGA Szakszervezetek létrehozza a JoJoBá-t, vagyis a Jószolgálati és
Jogsegély Bizottságot, amely gyorsan reagáló, a helyszínre is ellátogató szakmai és jo-
gi segítséget adó szervezet kíván lenni.

A Ligán belül kialakul az az irány, amely a tagszervezeteknek végzett szolgáltatáso-
kat tartja legfontosabb feladatának, így a Ligát „szolgáltató szakszervezetnek” tartja,
amellett, hogy a LIGA Szakszervezetek politikailag továbbra is „rendszerváltó szakszer-
vezetként” határozza meg önmagát. 

and asset hegemony of MSZOSZ originating from the party state trade union.
According to LIGA Trade Unions the assets owned by the state and maintained from
state sources made employees to be in dependence and not really those in need may
avail themselves of the discount. Furthermore taking people on social based state
holidays is not a trade union task, trade unions would rather contest for the wage that
makes employees possible to go on holiday. 

Besides all, LIGA Trade Unions aimed to eliminate automatic deductions of trade
union member fees because this system affected “compulsory membership” in the
past: in many cases employees were afraid to quit a trade union. The employees could
decide if they wanted to sustain membership by making renewal of membership
compulsory. All these proposals supported the demolition of barriers of free trade
union organisations – according to the organisation – because the “economic
political transformation” only bottom level organised trade unions might be able to
protect the interest of employees in the firm. 

In 1989 LIGA Trade Unions founded JoJoBa, Goodwill and Legal Aid Commission
(Jószolgálati és Jogsegély Bizottság) which was willing to become a quick reacting,
spot visiting organisation giving professional and legal aid support. 

A direction had been formed within the League which considers providing
services for member organisations the most important task therefore the League is
defined as a “service providing trade union” besides that the LIGA Trade Unions
defines itself as “political transforming trade union” in political terms. 

A TDDSZ mûvészei a vasfüggönyt képzômûvészeti tárgyakká alakítják át 1989-ben.
The arts of TDDSZ are remodelling the iron curtain into fine art things in 1989. 

TDDSZ alakuló ülése az Akadémián
TDDSZ
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2. RÉSZVÉTEL A RENDSZERVÁLTÁSBAN

1989-ben az Országgyûlés megszavazza az egyesülési és gyülekezési törvényt, amely
azon túl, hogy legálissá teszi a megalakult szervezeteket, meglepô szabadságot ad az
új társadalmi szervezôdések alapításához.

A hatalom kerekasztal-tárgyalásokat kezd a társadalmi és politikai szervezetekkel,
amelyeken a LIGA Szakszervezetek is részt vesz.

Az ellenzéki kerekasztal (EKA) tárgyalásokon a LIGA Szakszervezetek azt követeli,
hogy a pártok vonuljanak ki a munkahelyekrôl, és az MSZMP-hez hasonlóan a SZOT
is számoljon el a vagyonával, kivált, ha pártként kíván indulni, ahogy ez a tárgyalások
során felmerül. A LIGA Szakszervezetek felvázolja egy választási rendszer alapjait,
melynek során az addigi kényszerû szakszervezeti tagság megszûnne, és a szabad vá-
lasztások eredménye határozná meg az egyes konföderációk súlyát. A SZOT, mivel el-
számolni nem akar, a gazdasági kérdésekrôl érdemben tárgyalni nem tud, kivonul a
harmadik oldalról. Késôbb elnöksége testületileg lemond, és megújulást ígér. A LIGA
Szakszervezetek vezetôi úgy ítélik meg, hogy bár van változás, „a nagy megújulás nem
látszik”, és „a személyi alkalmatlanság és a tagság bizalmának hiánya” lehetetlenné te-
szi az együttmûködést.

Az elsô demokratikusan választott Parlament feladata lett volna, hogy a politikai
szféra rendszerváltásának mintájára a munka világában is lehetôvé tegye a megújulást
egy választási rendszer keretein belül, de erre nincs elegendô politikai akarata, a vá-
lasztások megtartásának lehetôsége is elúszik.  

Az ellenzéki kerekasztal-tárgyalások végül szeptember 18-án záródnak, megegyez-
nek a szabad választásokhoz elengedhetetlen törvények elfogadásáról, az alkotmány-
módosítás hatálybalépésével az Elnöki Tanács lemondásáról, miután az Országgyûlés
elnöke lesz az ideiglenes államfô.

A politikai és társadalmi változások között a LIGA Szakszervezeteknek meg kell fe-
lelnie a felé irányuló igényeknek. Ezért politikailag elhatárolja magát a szerinte „el-
osztási pozíciókért” harcoló MSZOSZ-tôl, az elsôdlegesen tulajdonosi jogokat kö-
vetelô Munkástanácsoktól és programjában kijelenti, támogatja, értékként fogadja el
a piacgazdaságot és a gazdasági rendszerváltást. Ugyanakkor hozzáteszi, ez utóbbinak
egy szociális és gazdasági paktum megkötésével párhuzamosan kell megvalósulnia. A
munkavállalóknak garanciákat kell kapniuk, hogy nem ôk lesznek a gazdasági rend-
szerváltás egyedüli szenvedôi, és a gazdasági rendszerváltás során nem csökkennek
gazdasági lehetôségeik és jogaik. 

2. PARTICIPATION IN THE POLITICAL
TRANSFORMATION

In 1989 the Parliament accepted the Act of Union and Assembly which not only
made established organisations to become legal but gave a surprising freedom for
founding new social organisations. 

The authority started round-table negotiations with social and political
organisations where LIGA Trade Unions also participated. 

On the maverick round-table negotiations (Ellenzéki Kerekasztal, EKA) LIGA
Trade Unions demanded the file out of parties from workplaces and similarly to
MSZMP (Hungarian Socialist Labour Party) the SZOT should also account for its
property especially if it wanted to participate as a party as it was presented on the
negotiations. The LIGA Trade Unions sketched the basics of an election system,
where the compulsory trade union membership would cease and the result of the
elections would define the weight of each confederacy. The SZOT filed out from the
third side because it did not want to account and could not negotiate about
economic questions. Later its presidency resigns corporately and promises renewal.
According to the LIGA Trade Unions leaders' point of view there are changes but
“the great renewal cannot be seen” and “the personal incapacity and the lack of
confidence of the membership” made cooperation impossible. 

The task of the first democratic elected Parliament should have been to make
possible renewal in the world of labour similarly to the transformation of the political
world in the framework of an election system but it had not enough political demand
to do so. Thus the opportunity of elections floated away. 

On 18 September round-table negotiations came to an end. An agreement was
born on acceptance of cardinal laws essential for the free elections; the resignation
of the Presidential Council by the constitutional amendment coming into force for
what the temporary head of state would be the President of the Parliament.

Among political and social transformations LIGA Trade Unions had to match the
supported claims. Therefore it distanced itself from MSZOSZ fighting for
“distribution of positions”, Workers' Councils demanding proprietary rights and it
declared that it supported capitalism and economic transformation and it considered
them as values.  It was also added at the same time that the latter one needed this
parallel to the binding of a social and economic pact. The employees needed to get
guarantees, that they would not be the sole sufferers of the economic and political
transformation, and their economic opportunities and their rights would not
decrease in the course of the economic and political transformation.
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Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások a Parlamentben 1989.
Oppositionist Round-table conferences in the Parliament in 1989.

A kormány létrehozza az Országos Érdekegyeztetô Tanácsot 1988. szeptember 22-
én.
The Government forming the National Council of Interests Reconciliation 22
September 1988.

Az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalások.
Is that the oppositional round-table, too?
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3. A TAXISBLOKÁD ÉS A KORAI SZTRÁJKOK

1990. október 26-án, mikor az állami kôolajkészletek már csak négy napra ele-
gendôek, a kormány – a felvásárlási hullámot megakadályozandó –, 67 százalékkal
emeli a benzin árát. A kétségbeesett magánfuvarozók válaszul lezárják az utakat. A há-
romnapos törvényen kívüli állapotot nem követi a tömeg erôszakos feloszlatása – a ne-
gyedik napon az indulatokat sikerül törvényes mederbe, a vitákat intézményes kere-
tek közé terelni, így az Érdekegyeztetô Tanácsban háromoldalú megegyezés születik
a taxisblokád feloldásáról. A megegyezést soros elnökként a LIGA Szakszervezetek el-
nöke, Forgács Pál látja el kézjegyével – aki egyébként a tárgyalások során is aktív és
meghatározó szerepet vállal. 

Ám nem ez az egyetlen nagyobb akció ezekben az években. A privatizációs folya-
mat a hagyományos bérsztrájkok mellett újabb konfliktusokat gerjeszt. A privatizáció
egyrészt vidéki vállalatok önállósodásának fedôneve, másrészt a gyár áron aluli eladá-
sát, vagy átjátszását jelenti. Ezért is sztrájkolnak a dolgozók júliusban a Gyékényesi Ka-
vicsbányában, ahol a néhol tettlegességig fajuló ötnapos vadsztrájk a LIGA Szakszer-
vezetek közvetítésével oldódik meg. A privatizációval együtt járó létszámleépítés is ala-
pot ad a tiltakozásra: a székesfehérvári Videoton elôtt például szeptemberben de-
monstrálnak a ligások. Helyi szinten változó, hogy a LIGA Szakszervezetek támogatja-
e más szakszervezetek sztrájkkezdeményezéseit. Az ágazat jövôjéért és a munkafeltéte-
lek javításáért hirdetett bányászsztrájkhoz a LIGA Szakszervezetek balinkabányai tag-
szervezete csatlakozik, ahogy a Pedagógus Szakszervezet decemberi béremelést célzó
demonstrációjához teljes egyetértésben csatlakoznak a ligás pedagógusok.

3. THE CAB DRIVER’S BLOCKADE
AND THE EARLY STRIKES

On 26 October 1990, when the state crude oil supplies had been enough already
for only four days, the government raised petrol price by 67 percentages – in order
to prevent a purchase wave. The desperate private transporters closed the roads as a
response. The three day long illegal status was not followed by the violent dispersion
mass – on the fourth day the impulses could be herded into a legal bed, the debates
could be herded between institutional frameworks; a trilateral agreement was born in
the Council of Interests Reconciliation about the dissolution of the cab driver's
blockade. The president of the LIGA Trade Unions, Pál Forgács signed the
agreement as chairperson-in-office – who also undertakes an active and determining
role in the courses of negotiations. 

But it was not the only one big action during these years. The privatisation process
aroused new conflicts beside the traditional wage strikes. The privatisation on one
hand was the code-name of rural companies becoming independent, on the other
hand it was the selling of the factory on a low price. The employees were on strike
because of this in a gravel mine in Gyékényes in July where the five day wild strikes –
degenerating into violence in some cases – were resolved by the intercession of the
LIGA Trade Unions. The cutback going hand in hand with the privatisation provided
a basis for the protest: LIGA members demonstrated in September for example in
front of Videoton, Székesfehérvár. On local level it was varying, if the LIGA Trade
Unions favoured other trade unions' strike initiations. The LIGA Trade Unions
member organization of Balinkabánya joined to the miners strike advertised for the
future of the branch and the working conditions; just like the educators in the league
joined demonstration of Trade Unions of Educators with one accord in December
aiming a wage-rise.
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Göncz Árpád felszólal az 1992. március 2-i választmányi ülésen, mellette Horn
Gábor.
Árpád Göncz is intervening on a board-meeting on 2nd March 1992. Next to him is
Gábor Horn.

Forgács Pál, a munkavállalói oldal soros elnökeként lezárja a taxisblokádot 1990.
október 29-én. 
Pál Forgács as the president of the employees’side is closing the taxi-blockade, 29
October 1990. 

Balinkai bányász sztrájkol 1990-
ben (okt.5.) a bányaiparban hozott
kormányzati intézkedések ellen.
On 15 October 1990 a mineworker
from Balinka is on strike against
government's actions in mining.
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4. THE FIRST NATIONAL INSURANCE
ELECTIONS

The points of view became rigid between the Trade Union Round Table member
organisations in January 1992. The body tried to achieve results unsuccessfully in the
questions of property of the National Insurance Self-governments or the trade
unions. The LIGA Trade Unions because “the Round Table – apart from the
minimum wage recommendations – did not succeed in anything else, and its
existence gave rise to the false illusion that there is no need for choice between trade
unions”, on 7 February left the organisations forming the round table. The step,
according to the accepted regulations, meant the disintegration of the Trade Union
Round Table at the same time.

The LIGA Trade Unions would entrust the supervision of the social security
systems to the all-time contribution payers, it favours the forming of a self-govern-
ment system because of this. The politics was this time resolute to schedule elections
for the formation of this system. In the elections many people saw the lost
opportunity of the political transformation again in order for the trade unions to
legitimate themselves, but this is unreality. The trade unions' legitimacy had occurred
already by the voluntary reformation of the deduction of membership fees. 

The National Insurance elections kept in May 1993 were not about the original
principles though, it could be said to be successful for the LIGA Trade Unions
chaired by Csaba Ôry already at that time – from a legitimating point of view. On one
hand despite the quiet campaign and the minimal governmental support nearly 40
percent proportion of the citizens participated to vote, what is a trade union success,
on the other hand the LIGA Trade Unions got 13,1 percentage of the votes in Health
Insurance Self-government and 10,1 percentage of the votes in Pension Insurance
Self-government. All that indicates that the support of the organization is bigger then
the number of members, it has sympathizers of a magnitude of a million.

The situation of the six national confederations is consolidated starting from this
moment on and becomes permanent in the national reconciliation of interests.

Húsz éves a LIGA Szakszervezetek
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4. AZ ELSÔ ORSZÁGOS TB-VÁLASZTÁS

1992 januárjában a Szakszervezeti Kerekasztalt alkotó szervezetek között megme-
revednek az álláspontok. A testület sikertelenül próbál eredményeket elérni a Társa-
dalombiztosítási Önkormányzatok, vagy a szakszervezeti vagyon kérdésében. A LIGA
Szakszervezetek, mivel „a Kerekasztal – a minimálbér ajánlásokon kívül – másban
nem ért el sikereket, s a léte azt a hamis illúziót keltette, hogy nincs szükség szakszer-
vezetek közötti választásra”, február 7-én kilép a Kerekasztalt alkotó szervezetek közül.
A lépés, az elfogadott ügyrend szerint, egyúttal a Szakszervezeti Kerekasztal felbomlá-
sát jelenti.

A LIGA Szakszervezetek a társadalombiztosítási rendszerek felügyeletét a minden-
kori járulékfizetôkre bízná, ezért támogatja az önkormányzati rendszer kialakítását.
Ezúttal a politika is elég elszánt, hogy valóban választásokat írjanak ki ennek létreho-
zására. A választásokban sokan a rendszerváltáskor elmulasztott egyszeri lehetôséget
látják visszatérni arra, hogy a szakszervezetek legitimálják magukat, de ez hiú ábránd.
A tagdíjak levonásának önkéntes megújításával a szakszervezetek legitimációja már
megtörtént.  

Így az 1993 májusában megtartott társadalombiztosítási választások ugyan nem az
eredeti elvekrôl szólnak, de az ekkor már Ôry Csaba által elnökölt LIGA Szakszerve-
zetek számára – legitimációs szempontból – sikeresnek mondhatóak. Egyrészt a csen-
des kampány és a minimális kormányzati támogatottság ellenére közel 40 százalékos
részvételi aránnyal szavaznak az állampolgárok, ami szakszervezeti siker, másrészt a
LIGA Szakszervezetek az Egészségbiztosítási Önkormányzatban a szavazatok 13,1 szá-
zalékát szerzi meg, a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatokban a szavazatok 10,1 száza-
lékát. Mindez azt mutatja, hogy a szervezet támogatottsága a taglétszámánál nagyobb,
milliós nagyságrendû szimpatizánst tudhat magáénak.

A hat országos konföderáció helyzete ettôl a pillanattól kezdve megszilárdul és ál-
landósul az országos érdekegyeztetésben.
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A Liga jelöltjei és képviselôi a Társadalombiztosítási Önkormányzatok kampányfini-
sében a Népligeti Planetáriumban 1993. május elsején. Migács Tibor, dr. Szolnoki
Andrea, Horn Gábor, Ôry Csaba, Forgács Pál, dr. Ferge Zsuzsa, dr. Futó Gábor, dr.
Zombori Gyula. 
The LIGA’s appointed persons and deputes in the midst of the campaign finish of the
Social National Insurance self-governments in the Planetarium, Public Park, Buda-
pest on 1st May in 1993: Migács Tibor, dr Andrea Szolnoki, Gábor Horn, Csaba Ôry,
Pál Forgács, dr. Zsuzsa Ferge, dr. Gábor Futó, dr. Gyula Zombori. Horn Gábor, Gönz Árpád, Forgács Pál, Ôry Csaba, Gidai Judit a Liga III. Küldött-

gyûlésén 1993. január 30-án. 
Gábor Horn, Árpád Gönz, Pál Forgács, Csaba Ôry, Judit Gidai, the LIGA’s 3rd
Congress on 30 January 1993. 

A társadalombiztosítási
választásokon
szavaznak a
fegyveresek
1993. május 23.
The armed forces are
voting on the National
Insurance Elections,
23 May 1993.
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5. THE SOCIO-ECONOMIC AGREEMENT

The new government declared in 1994 to be a partner in the binding of an
economic and social agreement. All the confederacies declared their interest in it if
significant changes happened in the transformation of the system of interests
reconciliation and in the conditions of operation of trade unions. The employee's
side reconciled about the content of the economic and social agreement during the
whole summer, which – due to the fact that the common claim was the summary of
the separate claims of confederations – they wished to affect 595 topics. This became
the coffin nail of the agreement at the same time, since the discussions were
immersed in details that may not lead to a result instead of the reform of the big
social distribution systems. 

The board of the LIGA Trade Unions considered it necessary to protest that it had
a sense for negotiation if it is authenticated by a government program including an
economic policy to found and appropriate real economic development. 

The government, the employers' and the employees' side agreed on the 1995 tax
and budgetary bills on the assembly of the Council of Interests Reconciliation at the
end of November; the employees' side maintained its serious scruples and its
different views in terms of the budget and the fiscal system of the next year. 

Though the partners are around on the halfway to the agreement according to the
government in the beginning of 1995, the negotiations of the socio-economic pact
got stuck since quasi no agreement was born in the subcommittees. The govern-
ment's three-year program was not ready, and the trade unions regard the signature
of an agreement that restricts them in the achievement of a wage and their other
labour claims possibly as unnecessary in this case. On 10 February the Council of
Interests Reconciliation stated the failure of the negotiations, after which the trade
unions did not sign the letter of intent about the continuation of the negotiations of
the government. 

Húsz éves a LIGA Szakszervezetek
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5. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
MEGÁLLAPODÁS

1994-ben az új kormány kijelenti, partner egy gazdasági-szociális megállapodás
megkötésében. Ebben minden konföderáció érdekeltségét jelentette be, ha az érdek-
egyeztetés rendszerének átalakításában és a szakszervezeti mûködés feltételeinek javu-
lásában érdemi változások történnek. A munkavállalói oldal egész nyáron egyeztet a
megkötendô gazdasági-szociális megállapodás tartalmáról, amely – köszönhetôen an-
nak, hogy a közös követelés a konföderációk külön-külön követelt igényeinek
summázata – 595 témát kíván érinteni. Ez egyúttal a megállapodás koporsószögévé is
válik, hiszen a nagy társadalmi elosztórendszerek reformja helyett a tanácskozások
olyan részletekbe merülnek, amelyek nem vezethetnek eredményre.

A LIGA Szakszervezetek választmánya szükségesnek tartja leszögezni, hogy a tárgya-
lásoknak csak akkor látja értelmét, ha azokat egy valódi gazdasági növekedést megala-
pozó és elôirányzó gazdaságpolitikát magában foglaló kormányprogram hitelesíti. 

November végén az Érdekegyeztetô Tanács ülésén a kormány, a munkaadói és a
munkavállalói oldal megállapodik az 1995-ös adó- és költségvetési törvényjavaslatok-
ról, a munkavállalói oldal fenntartja súlyos aggályait és eltérô nézeteit a következô évi
költségvetés és adórendszer tekintetében is.

Ugyan még 1995 elején a kormány szerint félúton járnak a partnerek a megegye-
zés felé, a társadalmi-gazdasági paktum tárgyalásai megrekednek, mivel az albizottsá-
gokban szinte semmiben nem született megegyezés. Nem készül el a kormány három-
éves programja sem, így a szakszervezetek szükségtelennek látják olyan megállapodás
aláírását, amely esetlegesen korlátozza ôket bér- és egyéb munkaügyi követeléseik el-
érésében. Február 10-én az ÉT megállapítja a tárgyalások eredménytelenségét, a szak-
szervezetek nem írják alá a kormány által átadott szándéknyilatkozatot a tárgyalások
folytatásáról. 
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Fûrész Ferenc, Kosda Béla, Hadházy Ágnes, az Ügyvezetô Elnökség tagjai az V.
Küldöttgyûlésen. Középen, a mikrofonnál Doleshal Pál, levezetô elnök. 1994. ápri-
lis 23.
Ferenc Fûrész, Béla Kosda, Ágnes Hadházy are the members of the Board of
Directors on the 5th Congress. In the middle by the microphone is Pál Doleshal, the
leader of the meeting on 23 April 1994.

1994 április 23. V. Küldöttgyûlés. Az asztalnál háttal Gaskó István és Szécsényi
Tibor. (TDDSZ)
The 5th Congress on 23 April 1994. By the table with their back is sitting Steven
Gaskó and Tibor Szécsényi. (TDDSZ)
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6. A BOKROS-CSOMAG

1995 januárjában a kormányon belüli jelentôs gazdaságpolitikai nézeteltérések mi-
att lemond Békesi László pénzügyminiszter, akit posztján Bokros Lajos követ. Bokros
a gazdasági stabilizáció érdekében szigorú megszorító csomagot kíván véghezvinni,
mivel a gazdaságpolitika hagyta felértékelôdni a forintot (olcsóvá téve az importot),
mesterségesen leszorította a kamatlábat (emiatt a megtakarítások veszélyesen lecsök-
kentek), elhalasztotta az energiaárak emelését, és nem hozta meg a szükséges takaré-
kossági intézkedéseket. Bokros intézkedéseire végül a kormányfô áldását adja. Márci-
us 12-én a kormány elfogadja a megszorító csomagot, amely a megbomlott külsô és
belsô egyensúlyt, a hatalmasra duzzadt adósságállományt, valamint a gyorsan növekvô
deficitet kívánja kezelni. A csomag az államháztartási kiadásokat mérsékli, bevételeit
– például a vámpótlék bevezetésével – növeli, a szociális ellátórendszert és a lakásépí-
tési támogatásokat szûkíti, bevezeti a tandíjat, továbbá 9 százalékkal leértékeli a forin-
tot. Ettôl kezdve a Magyar Nemzeti Bank áttér a csúszó leértékelésre.

A LIGA Szakszervezetek választmányának értékelése szerint a szakszervezetek egy-
séges fellépését teljesen ellehetetleníti, hogy a SZEF és az MSZOSZ is – a kormánnyal
folytatott elôzetes konzultációt követôen – elkészíti külön csomagját, és a kormány in-
tézkedéseinek kritizálása helyett saját megszorító csomagot állít össze, mely néhány
elemében az eredeti javaslatoknál is elônytelenebb. Tiltakozásul a másik négy konfö-
deráció a kormányt elítélô nyilatkozatot ír alá, melyben tiltakoznak mind az intézke-
dések tartalma, mind azok tudomásukra hozatalának módja miatt, mivel a kormány
az országos érdekegyeztetés szokásos fórumainak megkerülésével, puccsszerûen dön-
tött. A Bokros-csomag elleni tiltakozásul lemond a népjóléti miniszter.

Végül májusban a szakszervezetek és a munkáltatók képviselôi is felállnak a tárgya-
lóasztaltól, mert értelmetlennek találják a további egyeztetést a stabilizációs csomag-
ról. Az ülésen Bokros csak a két nagy szakszervezet „alternatív javaslataival” foglalko-
zik, bérkérdésben hajthatatlan marad.

Bár a Bokros-csomag ellen nincsenek országos megmozdulások, március végén a
PDSZ tüntetést szervez a csomag oktatási szférát érintô intézkedései, a szociális rend-
szer drasztikus leépítése, az újabb jövedelemcsökkenés, az oktatási intézmények bezá-
rása ellen, mert a kormány világos, közérthetô célok nélkül áldozatvállalásra kénysze-
ríti a pedagógusokat. Április végén pedig a munkarend megoldatlanságai, a raciona-
lizálás, az elbocsátások s a szárnyvonalak majdani leépítése, valamint a kollektív
szerzôdés életbe nem lépése miatt bonyolódnak 86 órás sztrájkba a vasutas szakszer-
vezetek. A konfliktushoz elsô ízben csatlakozik szolidaritási sztrájkkal szakszervezet,
név szerint a Ligához tartozó Repülôgép Mûszakiak Független Szakszervezete. 

Novemberben sztrájkhullám söpör végig az országon. Hatvanezer pedagógus és
közmûvelôdési dolgozó tüntet a Kossuth téren magasabb bérért és intézményeik
mûködôképességének fenntartásáért. A villamosenergia-ipariak több erômû részvéte-
lével figyelmezetô sztrájkot tartanak. A MÁV-nál is feszült a helyzet, de több helyütt

6. THE BOKROS PACKAGE

László Békesi, the Minister of Finance resigned because of significant economic-
political disagreements inside the government in January 1995, who was followed by
Lajos Bokros in this position. Bokros wished to carry out several restricting-packages
in the interest of the economic stabilisation, because the economic policy let the
forint upvalued making import cheap, and reduced the interest rate, because of what
the amount of savings decreased dangerously, furthermore it postponed the increase
of energy prices, and it did not bring the necessary economy measures. The Prime
Minister gave his blessing to Bokros measures finally. On 12 March the government
accepted the restricting-package, which wished to handle the disturbed exterior and
interior balance, the huge swelled debt, and the quickly growing deficit. The package
moderated the state budget expenses and increased its incomes – for example by the
introduction of import surcharge – it tightened the social provision system and the
home-building supports, and introduced the schooling fee. Furthermore it
devaluated forint by 9 percent. From this time on Hungarian National Bank changed
over to sliding devaluation.

It made the trade unions' unified appearance totally unviable according to the
LIGA Trade Unions' board, that the SZEF and the MSZOSZ – following the prior
consultation with the government – prepared and compiled their separate restrictive
package, which was more unfavourable than the original one in some elements,
instead of criticising the government's measures. In order to protest the other four
confederations signed a declaration sentencing the government, in which they
protest against the content of the measures and against the way of bringing those
measures to their knowledge, because the government decided putsch-likely,
bypassing the usual national forum of reconciliation of interests. As a result of the
protests against the Bokros package the Minister of Welfare resigns.

Finally in May the representatives of the trade unions and the employers set up of
the conference table because any further negotiation about the stabilisation package
was found meaningless. On the assembly Bokros dealt only with the “alternative
proposals” of the two big trade unions confederation, and he stood firm in wage
question. 

Although there were no national stirs against the Bokros package the PDSZ
organized a demonstration against the measures of the package affecting the
educational sphere, the drastic cutback of the social system, the newer decrease of
income, the closure of educational institutions at the end of March, because the
government forced the educators into willingness to make sacrifice without clear
aims. At the end of April the railwaymen's trade unions got into a muddle of an 86
hour strike because of the unresolved plan of work, rationalisation, the dismissals and
the future cutback of branch lines, and because of the collective agreement not
taking effect. This was the first occasion when a trade union – namely the Aeroplane
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fordulnak elô kisebb atrocitások. A Gödöllôi Kábelgyárból fegyveres biztonsági ôrök
vezetik ki egy újonnan alakuló szakszervezet teljes tagságát. A pedagógusok december
15-én sikeres országos sztrájkot tartanak a 25 százalékos bérfejlesztést zászlójukra
tûzve.

Idôközben láthatóvá válik, hogy a Bokros-csomag – bár megalkotóját közellenség-
gé teszi, és megszorító csomagjának több elemérôl kiderül, hogy alkotmányellenes –,
érezhetô javulást hoz a gazdaságnak. 

Engineers' Independent Trade Union, a member of LIGA – joined a strike with a
solidarity strike. 

A minor wave of strikes swept across the country in November. Sixty thousand
educators and educational employees demonstrated on Kossuth Square for bigger
wages and the maintenance of the functioning ability of their institutions. The
electric energy industry workers kept a warning strike with the participation of many
power stations. The situation tightened at the National Railways (MÁV), but at many
places smaller atrocities appeared. Armed safety guards led the full membership of a
newly formed trade union out from the Cable Works in Gödöllô. The educators kept
a successful national strike on 15 December pinning the 25 percent wage
improvement onto their flag.

Meanwhile it turned out that the Bokros package – though making its creator a
public enemy, and many elements of the restrictive package turned out to be
unconstitutional –, brought a sensible development to the economy.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tüntetést szervez a Bokros csomag
oktatási szférát érintô intézkedései, a szociális rendszer drasztikus leépítése, az
újabb jövedelemcsökkenés, az oktatási intézmények bezárása ellen.
The Democratic Trade Union of Educators organizes a demonstration against the
arrangements of the Bokros Package affecting the educational sphere, the drastic
cutback of the social system, the newer income decrease and the closure of the
educational institutions. 

1995. A Bokros csomag pedagógusokat sújtó intézkedései ellen tüntet a PDSZ.
The PDSZ is demonstrating against the Bokros-package which has negative acts on
educators. 1995.
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7. NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

A LIGA Szakszervezetek egyrészt jó kétoldalú kapcsolatokat ápol a nyugati, jóléti
demokráciákban megerôsödött szakszervezetekkel, mint például az amerikai AFC-
ICO vagy a Francia FO, melyek komoly segítséget nyújtanak tapasztalataikkal, taná-
csaikkal és képzéseikkel. Másrészt a volt szocialista országok újonnan alakult szakszer-
vezeteivel is jó kapcsolatokat épít ki, így a lengyel Szolidaritással, a román Fraciával,
vagy a bolgár Podkrepával. 

1993 decemberében a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége, miután ok-
tóberben népes vizsgálóbizottság gyôzôdött meg Budapesten a LIGA Szakszervezetek
szervezettségérôl és elért eredményeirôl, a szervezetet – az MSZOSZ-szel és a Munkás-
tanácsokkal együtt – felveszi tagjai sorába. Az Európai Szakszervezeti Szövetség is
megfigyelôi státuszt nyújt, ami azt jelzi, hogy a nemzetközi szervezetek – és nem csak
az újonnan alakult, vagy a harcos antikommunista irányvonallal szimpatizáló szerve-
zetek – teljes mértékben elismerik a Ligát.

1995 decemberében az Európai Szakszervezeti Szövetség végrehajtó bizottsága fel-
veszi a Ligát a nemzetközi szervezetbe.

Miután a LIGA Szakszervezetek elismert tagjává vált a nemzetközi szakszervezeti
közösségnek, stratégiájában komoly hangsúlyt helyez a környezô országok szakszerve-
zeteivel való szorosabb együttmûködésre. 

1996-ra Magyarország egyre elismertebb tagja a nemzetközi közösségnek. Magyar-
országot a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Igazgatótanácsának állandó tagjá-
vá választják Genfben; elkészül a európai uniós csatlakozás elôfeltételeként a brüssze-
li kérdôívre adott válaszok gyûjteménye; a csatlakozás elôszeleként az országban
NATO hadgyakorlatok folynak. Az év legfontosabb sikere a LIGA Szakszervezetek szá-
mára azonban, hogy 1996-tôl a OECD mellett mûködô Szakszervezeti Tanácsadó Bi-
zottság teljes jogú tagja (TUAC).

2005. november elsején a nemzetközi szervezetek egyesülnek. A Szabad Szakszer-
vezetek Nemzetközi Szövetsége (ICFTU) megszüntetô, és a Nemzetközi Szakszerveze-
ti Szövetség (ITUC) alakuló kongresszusát tartja Bécsben. Ezen a napon a világ 166
országának 309 szakszervezeti konföderációja létrehozza az új szakszervezeti világszö-
vetséget. Az új világszervezetnek európai regionális szervezete jön létre, a Páneurópai
Regionális Együttmûködés (PERC). 

20 éves születésnapjára a LIGA Szakszervezetek konszolidált nemzetközi kapcsola-
tai révén regionálisan, országosan, európai szinten és globálisan is képviseli a munka-
vállalói érdekeket. Ahogyan kezdetben segítô tanácsokat kapott más külföldi szer-
vezetektôl, most a LIGA Szakszervezetek is oktatási, szakértôi tanácsadással segíti pél-
dául az albán KSSH-t, vagy a szerb szakszervezeteket.

7. INTERNATIONAL RELATIONS

The LIGA Trade Unions enjoys good bilateral contacts in the western, welfare
democracies with strengthened trade unions on one hand, for example the American
AFC-ICO or the French FO, which give serious support by their experiences, advices
and trainings. On the other hand it maintains good relations with rebuilt trade
unions of ex-socialist countries like Polish Solidarity, Romanian Fracia or Bulgarian
Podkrepa. 

In December 1993 the International Confederation of Free Trade Unions – after
a populous board of enquiry made sure of the organisation and the gained results of
the LIGA Trade Unions in Budapest in October – admitted the organisation to its
members together with MSZOSZ and the Workers' Councils. European Trade Union
Confederation provided observer status, which signals that the international
organisations acknowledge LIGA Trade Unions completely – and not only newly
formed organisations, or organisations sympathising with the fierce anti-communist
guidelines.

The executive committee of the European Trade Union Confederation affiliates
LIGA into the international organization in December 1995.

After LIGA Trade Unions became an acknowledged member of the international
trade union community, a tighter cooperation with the trade unions in the
neighbouring countries had become more emphasized in his strategy. 

By 1996 Hungary had become a more and more acknowledged member of the
international community. Hungary was elected a permanent member of the board of
directors of International Labour Organisation (ILO) in Geneva; the collection of
given answers was ready in time for the Brussels questionnaire as a prerequisite of the
European Union accession; as the straw in the wind of the EU accession NATO field
exercises were held in the country. The most important success of the year for LIGA
Trade Unions was that it became the member of the Trade Union Advisory
Committee (TUAC) working beside OECD with a full right.

On 1 November 2005 the international organisations merged. The International
Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) kept its end, and the International
Trade Union Confederation (ITUC) kept its forming congress in Vienna. 309 of the
trade union confederations of the world's 166 countries formed the new trade union
world federation on this day. A European regional organization connected to the new
world organisation came into existence, the Pan-European Regional Cooperation
(PERC). 

The LIGA Trade Unions represents the employee interests through consolidated
international relations regionally, throughout the country, on European level and
globally to its 20th birthday. The LIGA Trade Unions gives support with educational,
professional counsel now for example the Albanian KSSH or Serbian trade unions as
it had got counsels in the beginning from other foreign organisations.



LIGA Trade Unions – 20th Anniversary
31

Húsz éves a LIGA Szakszervezetek
30

Palkovics Imre,
Bob Gábor, Csákó
Mihály a Liga
nemzetközi ügyekért
felelôs ügyvivôje 1991.
augusztus 16-án
Washingtonban a
Szolidaritási Napon. 
Imre Palkovics, Gábor
Bob, Mihály Csákó the
LIGA'’ international
delegate on Solidarity
Day in Washington in
16 August 1991.

Rainer Grindt a Friedrich Ebert Alapítvány korábbi vezetôje és Koller Erika a Liga
Nemzetközi Osztályvezetôje 2005.december 9-én a Liga Küldöttgyûlésén.
Rainer Grindt previous leader of the Friedrich Ebert Foundation and Erika Koller
head of the Liga’s International Department at the Liga's Delegation -assembly on
9th December 2005. 

1993 októberében a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének
delegációja a budapesti Liga székházban megvizsgálja, hogy a szervezet
megfelel-e a tagfelvétel kritériumainak. 
The delegation of the Independent Trade Unions’ International Association is
controlling if the institution is convenient for the criteria for admission in the LIGA’s
Hall, Budapest in October 1993.

A magyar konföderációk képviselôi Nizzában, 2000. december 7-én. „Együtt a
szociális Európáért”
The Hungarian confederations' agents in Nizza, “All in one for a social Europe” on 7
November 2000.
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8. SZAKSZERVEZETI EGYSÉGKÍSÉRLETEK,
MÁTRAHÁZA

1998-ra a LIGA Szakszervezetek stratégiát vált, és megpróbálja egy szervezetbe ösz-
szekovácsolni a magyarországi munkavállalói érdekképviseletet, hiszen a konföderáci-
ók legitimációját adó tagság többször is meg lett erôsítve, a „rendszerváltó kontra ex-
SZOT szakszervezetek” felállás nem tartható. 

1998-ban a szakszervezetek elôtt álló feladatok, valamint a kormány ellenük folyta-
tott határozott intézkedései háttérbe szorítják a konföderációk közötti rivalizálást. A
legfontosabb az európai uniós csatlakozáshoz vezetô tárgyalások és egyeztetések téma-
köre, amelynek a Magyar Szakszervezetek Európai Integrációs Bizottsága (MSZEIB)
lesz a gazdája, ezt követi a képzési tevékenység, amely területet az újjáalakult Oktatá-
si Tanács fogja össze. Ennek a szervezetnek a koordinálásával közösen szerveznek ok-
tatásokat a magyar konföderációk, valamint elkészül egy közös, cserélhetô-lapos, nagy
példányszámú munkajogi kiadvány is.

1999 szeptemberében a LIGA Tanács újból sürgeti a konföderációk egymás közöt-
ti vitás kérdéseinek megoldását, és a következô együttmûködési területeket jelöli ki:

– az OMT alapszabályán csiszolódott közös munkát példaként felemlítve – az or-
szágos érdekképviseletet;

– a már megvalósult közös oktatásokra hivatkozva – az oktatást;
– a közelgô európai uniós csatlakozást szem elôtt tartva és az ESZSZ-ben végzett kö-

zös munkát említve – a nemzetközi kapcsolatokat.
A LIGA Szakszervezetek felismeri, hogy az érdekérvényesítés megkívánja a minél

szorosabb együttmûködést, 2000 májusában Mátraházára hívja a konföderációk kép-
viselôit, ahol javasolja egy egységes magyar szakszervezeti mozgalom létrehozását,
vagy ha egy lépésben ez nem is megy, a racionálisan közösen mûködtethetô funkció-
kat átvevô ernyôszervezet létrehozását (oktatás, nemzetközi kapcsolatok, szakértôi
gárda). Ezt a javaslatot azonban végül a szervezetek elvetik, így csak egy együttmûkö-
dési nyilatkozat születik.  

„A szakszervezeti szövetségek Mátraházán, május 23-án megállapodtak abban, hogy
lezárják az elmúlt tíz év szakszervezeti vitáit, folytatják és erôsítik együttmûködésüket
a munkavállalók eredményesebb képviselete érdekében.”

A konföderációvezetôk létrehozzák az együttmûködés új szervezetét, az Együttmû-
ködési Tanácsot, amely üléseit kéthetente tartva információt és véleményt cserél, va-
lamint közös álláspontokat alakít ki érdekvédelmi és stratégiai kérdésekben.

Miután a kormány a szakszervezetek többszöri tiltakozása ellenére is a munkaválla-
lókra nézve kedvezôtlenül módosítja a Munka Törvénykönyvét, november 11-én – a
rendszerváltás óta elôször – együtt demonstrál a hat konföderáció a budapesti Sport-
csarnokban. A szónokok hangos vélemény-nyilvánításra kérik a hallgatóságot, hogy a
követelések „Brüsszelig hangozzanak”. 

Az esemény másik – sokkal keserûbb – jelentôsége, hogy ennél tovább sosem jut az
eredeti egységesítô kezdeményezés. 

8. UNITY EXPERIMENTS OF TRADE UNIONS,
MÁTRAHÁZA

The LIGA Trade Unions changed its strategy to 1998, and tried to forge the
Hungarian employee representations of interest into one organization, since the
membership giving the confederations' legitimacy had been confirmed many times,
the regime-changing versus ex-SZOT trade unions alignment could not be kept.

The tasks before the trade unions, and the government's determined continuous
measures against them sidelined the competition between the confederations in
1998. The topic of the most important negotiations leading to the European Union
accession and negotiations, hosted by the European Integration Committee of the
Hungarian Trade Unions (Magyar Szakszervezetek Európai Integrációs Bizottsága,
MSZEIB) followed by training activity which was hold together by the reorganized
Educational Council. The Hungarian confederations organize educations for this
together by the support of this organisation, and a common work was published
about labour law with changeable pages in a large number of copies.

The LIGA Council was forcing the solution of the confederations' controversial
questions between each other again in September 1999 by assigning the following
areas of cooperation:

– national representation of interest – mentioning the common work as an
example refined upon OMT statues;

– education – referring to the already realised common educations;
– international relations – keeping an eye on the approaching European Union

accession and mentioning the common work made in ESZSZ .
The LIGA Trade Unions recognized that the enforce of interest claimed closer

cooperation; therefore the representatives of confederations were invited to Mátra-
háza in May 2000, where the formation of a new trade union movement was advised
or if it was not possible in one step, the formation of an umbrella organisation is
advisable to operate common functions (education, international relations,
professionals) in an economic way. This proposal was rejected by the organisations in
the end. As a result only a cooperation declaration was signed.  

“Trade Unions Confederations agreed on closing ten years of trade union
arguments and on continuing and enforcing cooperation in order to represent
employees more efficient.”

Leader of the confederations founded a new organisation of cooperation, the
Council of Cooperation, which shared information and opinion every two week on
its meetings, and it formed a common standpoint in questions of protecting interest
and strategy.

After the government changed the Act of Labour in a disadvantageous way despite
all trade unions demonstrations, on 11 November the six confederations
demonstrated together in Budapest Sport Coliseum at the first time since the
political transformation. The speakers asked the audience to give their opinion aloud
that their claims could be “heard even in Brussels”. 

Another – more bitter – significance of the joint demonstration was that the
unifying proposals had never gone further. 
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2001. március 24-én a konföderációk közös tüntetést
szerveznek a Munka Törvénykönyve módosítása ellen. 
The confederations are organizing a demonstration against
the modifications of the Labour Code on 24 March 2004.

Vígh László, Palkovics Imre, Sándor László, Borsik János, Gaskó István  2000.
május elsején a konföderációk közösen felvonulnak.
László Víg, Imre Palkovics, László Sándor, János Borsik, István Gaskó the confe-
derations are collectively going on parade on the first of May in 2000.

Vígh László, Szabó Endre, Palkovics Imre,
Borsik János, Sándor László, Szôke Károly,
Gaskó István 2000. november 11-én. 
László Vígh, Endre Szabó, Imre
Palkovics, Janos Borsik,
László Sándor, Károly
Szôke, István Gaskó
on 11 November 2000. 
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9. AZ EU-CSATLAKOZÁS

1997 júniusában a LIGA Tanács Magyarország Európai Unióhoz történô csatlako-
zásával foglalkozik. Megállapítja, hogy Magyarország modernizációjának feltétele az
ország kapcsolódása az európai integrációs folyamatokhoz, hogy gazdasági és politi-
kai értelemben is visszatérjen a kontinens demokratikus, jóléti társadalmai közé. Le-
szögezi, az Európai Unióhoz történô csatlakozás Magyarország történelmében szinte
felfoghatatlan jelentôséggel bír, ezért támogat minden szervezetet, amely azért dolgo-
zik, hogy ez az esemény a lehetô legjobban elôkészítve, átgondolva, a társadalom ál-
tal támogatottan történjen meg. A szervezet sürgeti egy csatlakozási stratégia megal-
kotását, és egy szakmailag megalapozott hatástanulmány elkészítését. Felszólítja a kor-
mányt, hogy a felkészülés és a tárgyalások egész folyamata alatt támaszkodjon a gazda-
ság, a társadalom reprezentatív szervezeteinek véleményére, aktivitására. Végül a
LIGA Szakszervezetek a sikeres csatlakozás szempontjából elengedhetetlennek tartja,
hogy az Unióhoz való csatlakozásról a társadalom folyamatos, valósághû tájékoztatást
kapjon.

Az év végén az EU luxemburgi csúcstalálkozóján megnevezik az elsô körben csatla-
kozó 5+1 államot, és ezek között ott van Magyarország is.

1998 elején Magyarország visszafizeti utolsó tartozását is az IMF-nek, így az ország
– 1982-es csatlakozása óta elôször – nem tartozik a Valutaalapnak. Nem sokkal késôbb
Brüsszelben megkezdôdnek az európai uniós csatlakozási tárgyalások.

2003 elsô felében a LIGA Szakszervezetek, a magyar népszavazás elôtt, nagyszabá-
sú kampányt kezd az európai uniós csatlakozás érdekében. A kampány célja a munka-
vállalók pontos tájékoztatása és a változásokra való felkészítése. A tavasz folyamán az
áprilisi népszavazásig több vidéki városban és Budapesten is elôadássorozatot szervez
a csatlakozás hatásairól. A Szombathelyen, Pécsett, Miskolcon, Debrecenben, vala-
mint Székesfehérvárott megrendezett szakmai és politikai konzultációkra a LIGA
Szakszervezetek tájékoztató-füzetsorozatot ad ki, melynek elsô kiadványa Mondj igent
az EU-ra címmel jelenik meg. Az országjárás lezárásaként, április 9-én a LIGA Szak-
szervezetek budapesti kampányzáróján állásfoglalást ad ki, amelyben jelzi, a LIGA
Szakszervezetek erkölcsi kötelességének tartja, hogy tárgyilagos képet adjon az euró-
pai uniós csatlakozás hatásairól tagjai és a magyar munkavállalók részére. Azzal érvel,
hogy a csatlakozás által a munkavállalók nemzeti identitásuk megtartásával egy na-
gyobb közösség tagjai lehetnek. Végül kijelenti, „az Európai Unió se nem fenyegetés,
se nem csodaszer, hanem eszköz és esély egy nehéz munka elvégzéséhez, amelynek fô
pillérei a demokrácia és a társadalmi igazságosság megteremtése”. Április 12-én lezaj-
lik a népszavazás, amely eredményes és érvényes: az európai uniós csatlakozásra az ér-
vényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a mond igent.

2004. május elsején Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz, a csatlakozást a
szakszervezetek közösen üdvözlik.

9. THE EU ACCESSION

In June 1997 the LIGA Council was dealing with the Hungarian Accession of
European Union. It stated that the term of the modernisation of Hungary was its
accession to the European integration processes in order to return to democratic,
welfare societies of the continent in economic and political terms. It laid down that
joining the European Union had a significance which cannot be grasped quasi in
Hungary's history, therefore it favoured all organisations, which worked in order to
let this event happen the best prepared, deliberate way, favoured by the society. The
organization urged the creation of an accession strategy and the compilation of an
effect study on professional basis. The government was called on to lean on the
opinion of representative organisations of economy and society through the process
of preparation and negotiations. The LIGA Trade Unions considered it essential to
let the society receive continuous, real information about the successful accession to
the Union.

The 5+1 states joining in the first circle were designated on EU's Luxembourg
summit at the end of the year, and Hungary is among them.

Hungary repaid its final debt for IMF in the beginning of 1998, so the country –
first from its accession in 1982 – did not owe to the Fund. A little later the European
Union accession negotiations began in Brussels.

In the first half of 2003 the LIGA Trade Unions started a large-scale campaign in
the interest of European Union accession before the Hungarian Referendum. The
aim of the campaign was to give accurate information to the employees, and prepare
them for the changes. A lecture series was organised about the effects of the accession
in many rural cities and in Budapest until the April referendum during the spring.
For the professionals and politic consultations organised in Szombathely, Pécs,
Miskolc, Debrecen, and Székesfehérvár the LIGA Trade Unions published a series of
guide books with the first title of “Say yes onto EU”. As the closing of the tour on 9
April the LIGA Trade Unions published an opinion on the campaign ending in
Budapest, in which it signed that the Trade Union considers it an ethic duty to draw
an objective picture of the effects of EU accession to its members and the Hungarian
employees.  He argues with the fact that the employees might be members of a bigger
community by keeping their national identity through the accession. Finally it
declared the European Union was neither a threat, nor a panacea, but a device and
a chance to the accomplishment of a hard work, which had the main pillars of
democracy and the creation of social justice. On 12 April the Referendum took place
which was efficient and valid: 83,76 percent of validly voting constituents said yes onto
the European Union Accession.

On 1 May 2004 Hungary joined the European Union; the trade unions welcomed
the accession together.
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2001. Május elsején a konföderációk közösen ünnepelnek. A mikrofonnál Vígh
László (ÉSZT), Mögötte Szabó Endre (SZEF), Palkovics Imre (Munkástanácsok),
Wittich Tamás (MSZOSZ) Gaskó István (Liga).
The confederations are celebrating together on the first of May. By the microphone
is László Vígh (ÉSZT), behind Endre Szabó (SZEF), Imre Palkovics (Workers'
Councils), Tamás Wittich (MSZOSZ), István Gaskó (LIGA).

Gyurcsány Ferenc, Kiss Péter, Hiller István, Gaskó István 2004. május
elsején a Városligetben. 
Ferenc Gyurcsány, Peter Kiss, Steven Hiller, István Gaskó in the park
of Budapest on the first of May, 2004. 

2001. Május elsején a konföderációk közösen ünneplik Magyarország csatlakozását
az Európai Unióhoz.
On 1 May 2004 the confederations celebrate together Hungary’s accession to the
EU.
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10. FEKETEGAZDASÁG- ÉS
KORRUPCIÓELLENES DEMONSTRÁCIÓK

2006-ban az új kormány ismét olyan megszorító intézkedéseket tervez, melyekre a
LIGA Szakszervezetek véleménye szerint nem volna szükség, ha a feketegazdaságban
eltûnô pénzek után az adók és járulékok bekerülnének az államkasszába. Hogy erre
felhívja a figyelmet, akciósorozatot szervez. 

2006 február elején a LIGA Szakszervezetek, hogy felhívja a figyelmet a munkálta-
tók jogsértésére, Fekete könyvet hoz nyilvánosságra a honlapján. Gaskó István sajtótá-
jékoztatón jelenti be, hogy a szervezet elvárja a közelmúltban létrehozott munkaügyi
ellenôrzéseket támogató tanácstól, hogy a munkaügyi ellenôrzések hatékonyságát ja-
vítsa. A Fekete könyv azon cégek adatait tartalmazza, amelyek bizonyíthatóan jogsértô
magatartást tanúsítanak a munkavállalóik ellen. A könyv alapgondolatát, a gyakorla-
tot és az elnevezést átveszi az Országos Munkaügyi Felügyelet. 

Május elsején a LIGA Szakszervezetek szakít a hagyományos, konföderációkkal
történô együtt-ünnepléssel. Az Alkotmány utcában a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztérium elôtt tartott rendezvényen a LIGA Szakszervezetek vezetôi mellett a
munkájukban jogtalanul ellehetetlenített tisztségviselôk fogalmazzák meg követelésü-
ket a munkaügyi viszonyok rendezéséért. A rendezvény végén a szakszervezet petíci-
ót ad át dr. Szili Katalinnak, a Magyar Országgyûlés elnökének. Ebben kéri, az újon-
nan alakuló Parlament egyik legfontosabb feladata legyen, hogy a törvények erejével
gátat vessen a munkavállalók kiszolgáltatottságának, a jogsértéseknek. Továbbá szüles-
senek hatékony lépések a fekete munka ellen, a munkáltatók tartsák be az európai
uniós direktívákban meghatározott heti munkaidôt, erôsödjék a választott szakszerve-
zeti tisztségviselôk munkajogi védelme és a munkaügyi ellenôrzésrôl szóló törvényben
szabályozott munkaügyi bírságtételek emelkedjenek.

Június 30-án a hat országos szakszervezeti szövetség – bár elfogadja az intézkedések
szükségességét – elutasítja a konvergencia-program néven elhíresült kormányzati cso-
magot, mivel a reformok, a feketegazdaság- és a korrupcióellenes harc lépései nem
rajzolódnak ki, és csak tovább terhelné a bérbôl és fizetésbôl élôket. Az sem segít a
helyzeten, hogy a kormány ismét úgy hoz döntést ilyen súlyos ügyekben, hogy a szo-
ciális partnereket kihagyja az egyeztetésbôl. Ezért úgy dönt, hogy a tervezett intézke-
dések ügyében az országgyûlési képviselôkhöz fordul. Mindennek nyomatékot a par-
lamenti szavazás elôtt, közös tüntetésen, július 8-án adnak. A tüntetés jelmondata:
Mutassunk közösen sárga lapot a kormánynak!

Október 28-án – helyzetértékelésüket is jelezve – a Clark Ádám téren, az Alagút
elôtt tüntet a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok, a munkavállalókat igazság-
talanul terhelô megszorítások ellen. A szakszervezetek továbbra is követelik a konver-
gencia-program végrehajtásához elengedhetetlen –  átmenetinek tartott – megszorí-
tások felfüggesztési idôpontjának kijelölését; a további, bizonyíthatóan más intézke-

10. DEMONSTRATIONS AGAINST “BLACK”
ECONOMY AND CORRUPTION

In 2006 the new government was appointing restrictive decrees which would not
be necessary, according to LIGA Trade Unions, if the tax and contribution after
diminished money would go to the fiscal. They projected a series of action to draw
attention.

In the beginning of February 2006 the LIGA Trade Unions published the Black
Book on its web page to attract attention to employer's labour law contraventions.
István Gaskó announced that the Union expects development in labour-controlling
effectiveness from the newly established labour controlling-council. The Black Book
included details of companies which attitude with employees were proved to be
injurious. The basic contexture, practice and appellation ware taken over by the
Hungarian Labour Inspectorate.

On 1 May the LIGA Trade Unions discontinued celebrating together with fede-
rations. The LIGA Trade Unions leaders and office-bearers who were illegally
offended in their work conceived their assertion to solve labour affair in an assembly
in front of the Ministry of Social Affairs and Labour in Alkotmány Street, Budapest.
At the end of the assembly the Trade Union handed a petition to the President of the
House of Parliament, Dr. Katalin Szili. Its request was to point one of the most
important assignments for the Parliament to cease by the power of law the
defencelessness and contravention of employees. Furthermore, there was a need to
step out against black work. Employers should keep to EU directives in definite
working hours per week, to strengthen the protection of labour-law for awarded
office-bearers in trade union, and to raise the penalty amounts in connection with
labour which were restricted in the law of labour controlling.

On 30 June the six national trade union confederations – although they accepted
the necessity of measures – rejected the governmental packet known as convergence
program, because the steps of fighting against the reforms, the black economy and
the corruption could not be outlined from the packet, and this only would burden
the ones living on the wage and payment. It could not ease the situation that the
government made decision in such a serious question by omitting the social partners
from negotiations.  It was decided to turn to members of the Parliament in cases of
the planned measures because of this. In order to emphasize this before the
parliamentarian vote a common demonstration was held on July 8. The motto of the
demonstration was: Let us show a yellow card to the government together!

On 28 October – showing their evaluation of the situation – the LIGA Trade
Unions and the Workers' Councils demonstrated against unfair exculpatory
constraints of employees on Clark Ádám Square, in front of the Alagút (the Tunnel).
The trade unions required for the future the appointment of suspension time of
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déssel ki nem váltható megszorításokról középtávú társadalmi-gazdasági egyezmény
megkötését; a jelenleg érvényben lévô OÉT-megállapodások, kormányígéretek felül-
vizsgálatát.

2007. május elsején a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövet-
sége a képviselôi irodaház melletti Olimpiai emlékparkban tiltakoznak. A gyûlés jel-
mondata: „Közös teherviselést”.  

essential  constraints necessary for the execution of the convergence program – said
to be temporary; the binding of a medium-range socio-economic convention of the
additional constraints which could not be induced by any other measure provably;
the review of currently valid National Council of Interests Reconciliation agreements,
government promises.

On 1 May 2007 the LIGA Trade Unions and the National Confederation of
Workers' Councils demonstrated in the Olympic memorial park next to the office
building for MPs. The motto of the assembly was “Common bearing of taxes!”

A konföderációk közösen tüntetnek a kormány megszorító csomagja ellen.  A tünte-
tés jelmondata: Mutassunk sárga lapot a kormánynak!
The confederation protests together against the restrictive package of the
government. The motto of the demonstration: Let us show a yellow card to the
government together!

Kerpen Gábor,
Palkovics Imre,

Gaskó István,
Kónya Péter a

Lánchídon, a
feketegazdaság

elleni
demonstráción
2006. október

28-án.
Gábor Kerpen, Imre

Palkovics, István
Gaskó, Péter

Kónya on the Chain
Bridge in Budapest,

demonstration
against black work,

28 October 2006.

A Független Szakszerveze-
tek Demokratikus Ligája és
a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetsége a képvi-
selôi irodaház melletti Olim-
piai emlékparkban tiltakozik
a kormány kiadáscsökken-
tési politikája ellen. A gyû-
lés jelmondata „Közös te-
herviselést.”
Representatives of the De-
mocratic League of Inde-
pendent Trade Unions and
the National Confederation
of Workers’ Councils demonstrated in the Olympic memorial park next to the office
building for MPs. The motto of the assembly was “Common bearing of taxes!”

Gaskó István és Kónya Péter petíciót ad át 2006. május else-
jén a munkavállalók kiszolgáltatottsága ellen. 
István Gaskó and Péter Kónya are giving a petition against
the bondage of employees on 1st May 2006.
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11. TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS
ÉS TB-MENTÔ NÉPSZAVAZÁS

Miután a koalíciós pártok zárt ajtók mögött egyeztették egymással a társadalombiz-
tosítási rendszerek reformjának terveit, ismét elhagyva a társadalmi és szakmai párbe-
széd kötelezô elemeit, végül egy olyan tervezettel állnak elô, amelyet – mondhatni  –
egységesen elutasít az ország.

A LIGA Szakszervezetek 2007. októberi sajtótájékoztatóján november 21-ére Társa-
dalmi Szolidaritási Napot hirdet, és sztrájktárgyalásokba kezd a kormánnyal, amelyek
legfôbb célja az egészségbiztosítási privatizáció elutasítása. 

A LIGA Szakszervezetek elutasítja az üzleti biztosítókra épülô társadalombiztosítási
modellt, mert az a folyamatos betegellátást kockáztatja, aláássa a kockázatközösséget
és mûködésképtelen.

A LIGA Szakszervezetek felkéri a magyar állampolgárokat, civil és társadalmi szer-
vezeteket, hogy csatlakozzanak a LIGA Szakszervezetek november 21-i akciójához. A
felhíváshoz így a Magyar Orvosi Kamara, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Munkástanácsok Szövet-
sége, a Védegylet, a Levegô Munkacsoport, az Egészségügyben és Szociális Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, az Élôlánc Magyarországért, a Humanista
Mozgalom, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Mentôdol-
gozók Önálló Szakszervezete, a Magyar Szociális Fórum Szociális Kerekasztala és még
seregnyi civil szervezet csatlakozik. Bár a reformtervezettel a másik négy konföderá-
ció sem ért egyet, végül semmit nem tesznek tiltakozásuk jeléül. 

Miután a sztrájktárgyalások eredménytelenek, november 21-én a Társadalmi Szoli-
daritás Napján a LIGA Szakszervezetek tagszervezetei nagyszabású munkabeszünteté-
sekkel tiltakoznak a nyugdíjszámítási szabályok munkavállalókra nézve kedvezôtlen
módosításai ellen, a korkedvezményes nyugdíjrendszer konszenzuson alapuló átalakí-
tásáért és az egészségbiztosítás privatizálásának megakadályozásáért. A vasutasok hat-
órás sztrájkot hirdetnek, de sztrájkolnak a villamosenergia-iparban, az oktatásban, az
egészségügyben és a közlekedés számos szervezeténél.

Este huszonötezer fôs tömeg demonstrál a Kossuth téren. 
A sztrájktárgyalások továbbra sem vezetnek eredményre, ezért december 15-én Bu-

dapesten újra tüntetést tartanak az egészségbiztosítási törvényt ellenzô szervezetek.
Gaskó István a demonstráción kiemeli, a kormány gôgös, és nem áll el a céljától, an-
nak ellenére, hogy a közvéleménykutatások szerint az emberek döntô többsége ellen-
zi a szándékait. A LIGA Szakszervezetek nem hagyja, mert nem hagyhatja, hogy ez a
gyalázatos törvény életbe léphessen, hogy a társadalmi kockázatközösség megszûnjön. 

December 17-én, a parlamenti szavazás elôtt, országszerte újra sztrájkokra és tilta-
kozó akciókra kerül sor. Az egészségbiztosítási törvény ellen tiltakozó ligás szerveze-
tek miatt megáll a vasútközlekedés, megállnak a Körös Volán autóbuszai, a pedagógu-

11. SOCIAL SOLIDARITY AND THE NATIONAL
INSURANCE SAVING REFERENDUM

After coalition parties negotiating behind closed doors about the plans of
reforming national insurance systems leaving compulsory elements of social and
professional dialogue, they made a draft which was rejected by the nation as one
finally. 

On a press conference of LIGA Trade Unions in October 2007 a social solidarity
day was declared to 21 November and it started strike negotiations with the
government which focused on rejection of the privatisation of Health Insurance. The
LIGA Trade Unions rejected National Insurance model based upon profit oriented
insurance companies because it risks constant medical attendance and shatters risk
community and it is unserviceable. 

The LIGA Trade Unions asked Hungarian civil and social organisations to join
their 21 November action. Many organisations joined their announcement e.g. the
National Chamber of Phyisicians (Magyar Orvosi Kamara), the Association of Large
Families (Nagycsaládosok Országos Egyesülete), the National Confederation of
Associations of Disabled (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége),
the Federation of Workers' Councils (Munkástanácsok Szövetsége), the Védegylet,
the Air Workgroup (Levegô Munkacsoport), the Democratic Trade Union of
Healthcare and Social Workers (Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete), the Live-chain for Hungary Humanist Movement
(Élôlánc Magyarországért Humanista Mozgalom),  the Federation of Hungarian
Farmers Circles and Associations (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége), the Independent Trade Union of Ambulance (Mentôdolgozók Önálló
Szakszervezete), the Social Roundtable of the Hungarian Social Forum (Magyar
Szociális Fórum Szociális Kerekasztala) and many more. However the reform plans
were not accepted by the other four confederations, none made any protest against
it in the end. After the strike negotiations were fruitless, on 21 November on Social
Solidarity Day member organisations of the LIGA Trade Unions protested by large-
scale work stoppage against adverse modifications of the pension calculation rules on
employees, for the transformation of the early pension scheme based on consensus,
and for the prevention of the privatisation of the health insurance. The railwaymen
called for a six-hour strike, but people were on strike in the electric energy industry,
in the education, in the public health, and in several organisations of the public
transport.

A twenty-five thousand mass demonstrated on Kossuth Square in the evening. 
Since strike negotiations remain fruitless, on 15 December a new demonstration

was held in Budapest by organisations resisting Act of Health Insurance. István Gaskó
emphasized on the demonstration that the government was arrogant and did not
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sok és az orvosok napközben több órára leállnak, a tanítást országszerte közel 30 ezer
pedagógus nem kezdi meg. A sztrájkban részt vesz az egri, veszprémi, kazincbarcikai,
ózdi és nyíregyházi kórház is. A Ferihegyi repülôtéren is sztrájkol két szakszervezet, to-
vábbá a villamosenergia-iparban és több gyárban is megáll a munka néhány órára, a
Tungsram gyáraiban tízezer munkavállaló tiltakozik.

Mindezek ellenére az Országgyûlés a törvényt megszavazza.  
A LIGA Szakszervezetek még 2007. december 17-én bejelenti, hogy az egészségbiz-

tosítási törvényben leírt modell ellen „TB-mentô” népszavazást kezdeményez. 
December végén a köztársasági elnök kijelenti, az egészségbiztosításról szóló tör-

vénnyel nem ért egyet, azt nem írja alá, azt nem hirdeti ki. Kifogásai között említi,
hogy a megalapozott, egyetértésre számító törvényalkotáshoz az szükséges, hogy az ér-
dekelt társadalmi szervezeteknek és érdekképviseleteknek lehetôsége legyen érdemi
véleményt adni a törvénytervezetrôl. 

A LIGA Szakszervezetek és szövetségesei megállapodnak két magánszeméllyel,
akiknek népszavazásra bocsátandó kérdését már elfogadták, hogy a szervezet és szö-
vetségesei fogják az aláírásokat gyûjteni. 200 ezer érvényes aláírás benyújtása esetén
az Országgyûlésnek népszavazást kell elrendelnie a kérdésrôl. A népszavazás kérdése:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötele-
zôen választandó, üzleti alapon mûködô több-biztosítós egészségbiztosítást?”. Az alá-
írásgyûjtés 2008. január 9-én kezdôdik.

A LIGA Szakszervezetek és a csatlakozott szervezetek február 11-én, egy nappal a
törvény parlamenti újraszavazása elôtt összegyûjti a népszavazás kiírásához szükséges
aláírás-mennyiség kétszeresét, de az aláírásgyûjtést április 12-ig folytatja. Folytatnia is
kell, mert az országgyûlés másodszorra is megszavazza a törvényt – igaz, kettôs rendôr-
kordon mögé bújva.

Idôközben, egy a TB-mentô népszavazás elôtt megtartott, úgynevezett 3 igenes
márciusi népszavazás – melyen a LIGA Szakszervezetek a három igenre szólít fel – a
kormány számára katasztrofális eredménnyel jár. Ezt követôen kormányválság alakul
ki; látva, hogy a következô népszavazásra olyan számban gyûlnek az aláírások, hogy azt
mindenképpen meg kell tartani, és látva a szakszervezeti és civil összefogás erejét, a
miniszterelnök hirtelen döntéssel leváltja egészségügyi miniszterét, és bejelenti, az
MSZP visszavonja az egészségügyi átalakításokról szóló törvényt. Emiatt a kisebbik
kormányzópárt, az SZDSZ kilép a koalícióból, így a szocialisták kisebbségi kormány-
zásra kényszerülnek.

Április 10-én a LIGA Szakszervezetek és a 11 társult civil- és szakszervezet benyújt-
ják a 491 958 összegyûjtött aláírást az Országos Választási Irodának.

Az Országgyûlés végül május 26-án – félve az újabb népszavazás kormányra nézve
végzetes politikai következményeitôl – hatályon kívül helyezi az egészségbiztosítási
pénztárakról szóló, korábban elfogadott törvény jelentôs részét, majd június 9-én
megszavazza a népszavazás kiírását. Ezt a fordulót több hónapos kényszerszünet köve-
ti, miután több beadványban is megtámadják a népszavazást elrendelô parlamenti
döntést. Ennek során az Alkotmánybíróság eddigi történetének talán legvitatottabb

want to cease from its objectives even though most of the people opposed their will
according to polls. The LIGA Trade Unions did not let, because it could not let, this
disgraceful act to come into force terminating social risk community. 

On 17 December it got to strikes and direct actions again, before the
parliamentarian vote, throughout the country. Because of the organisations in the
League protesting against the Act of Health Insurance the railroad traffic, Körös
Volán coaches, the educators and the doctors stopped for more hours at daytime,
nearly 30 thousand educators did not start teaching throughout the country. Also the
hospitals in Eger, Veszprém, Kazincbarcika, Ózd and Nyíregyháza took part in strikes.
Two trade unions were on strike in Ferihegy Airport furthermore work stopped in
electric energy industry and in many factories for some hours, 10 thousand
employees were protesting in the factories of Tungsram.

Despite all the Parliament passed the bill.
The LIGA Trade Unions announced in December 2007 that it was initiating a

“Health Insurance saving” referendum against the model described in the act. 
The president of the republic declared in the end of December that he did not

agree with the act of health insurance, he did not want to sign it, he did not want to
publicize it. He mentioned among his objections that for a solid, well-founded,
socially based agreement it was essential that social organisations and representations
of interest had an opportunity to give a substantive opinion about the bill.

The LIGA Trade Unions and its allies agreed with two private persons – whose
questions had been accepted for Referendum – on that the organisation and its allies
would collect signatures. In case of 200 thousand valid signatures are collected the
Parliament has to order a referendum. The question of the Referendum would be
“Do you agree that the multi-insurer health insurance system based on business basis
and to be selected by everybody compulsorily should not be introduced in Hungary?”
The collection of signature was launched on 9 January 2008. 

The LIGA Trade Unions and the joint organisations collected twice of all the
signatures necessary for the Referendum on 11 February, one day before voting
again the Act and continued the collection to 12 April. It had to continue because
the Parliament passed the Act again, hidden behind double police cordons. 

Meanwhile, before the social insurance saving referendum, the so-called 3 yes
March referenda was kept – on which the LIGA Trade Unions called for the three
'yes' – and the government had to face a catastrophic result from its point of view.
After all a crisis of the government emerged; when it was obvious that the
Referendum has to be kept because of the great number of signatures and when the
power of cooperation between trade unions and civil organisations was apparent, the
Prime Minister discharged the Minister of Health and announced that the
Hungarian Socialist Party (MSZP) abrogated the law about the transformation of
healthcare. Because of this the smaller governing party the Liberal Democrats
resigned; the socialists were forced to govern in minority.
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döntését hozza, mellyel a testület elnöke sem ért egyet: elrendeli az országgyûlési ha-
tározat megsemmisítését. Az indoklásban jogi érvek nem, csak szociálpszichológiai
eszmefuttatások és feltételezések vannak. Ezzel egy nagyon bizonytalan és a demokrá-
ciára veszélyes helyzetet teremt, lehetôvé téve, hogy a jövôben bármely kormány elle-
hetetlenítsen egy népszavazást azzal, hogy átmeneti rendelkezéseket hoz. 

On 10 April LIGA Trade Unions and the associated 11 civil and trade organisations
handed in the 491,958 collected signatures to the National Election Office.

The parliament finally on 26 May – being anxious about the fatal political
consequences for the government because of a newer referendum – abolished a
considerable part of the act about health insurance funds passed earlier, and voted
the call for a referendum on 9 June. This turning point was followed by a few month
long compulsory pauses after the parliamentarian decision ordering the referendum
was attacked in many submissions. The Constitutional Court made its most debated
decision in its history with what even the president of the court did not agree: it
ordered the annihilation of the Parliamentary decision. In the justification there
were no legal arguments, only social psychology thoughts and assumptions. By this a
very vague and dangerous situation was created to the democracy, making possible
for any government in the future to make a referendum unviable by bringing
transitional provisions. 

2007-es vasutassztrájk
Railmen’s strike.  2007

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök aláírja a Liga Szakszervezetek aláírási ívét az
egészségbiztosítás privatizációját megengedô törvények visszavonásáról 2008.
január 16-án.
Ferenc Mádl the previous President of the Republic signing the Liga Trade Unions
signature forms to withdraw the allowable laws of Health Insurance privatization on
16 January 2008. 
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A Liga szakszervezetek a Parlamenti végszavazás elôtt sajtótájékoztatón jelenti be,
hogy összegyûjtötte a 200 000 aláírást a népszavazás elrendeléséhez 2008. feb-
ruár 11-én.
Before the final Parliamental Elections the Trade Union is announcing that it has
collected all the 200 000 signatures to command the referendum on 11 February
2008.

Az
egészségbiztosítás
privatizációja elleni

aláírásgyûjtô ívek
2008. április10-én:

491 958 aláírás. 
Signature-collector

forms against the
privatization of

Health-Insurance on
10 April 2008. –

491,958 signatures.

Gaskó István, Albert Zsolt és Palkovics Imre 2008. április10-én leadják az alá-
írásgyûjtô íveket az Országos Választási Bizottságnak.
István Gaskó, Zsolt Albert and Imre Palkovics hand down the signature-collector
forms for the National Electoral Council on 10 April 2008. 
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12. THE TRADE UNION MOVEMENT AND THE
PROSPERITY OF THE ORGANISATION

After the failure of the experiment in Mátraháza the LIGA Trade Unions started
negotiations with many confederations one by one but all these negotiations were
closed with no result. After the LIGA Trade Unions kept on believing that interest of
employees had to be represented in a more united manner, but the attempts made
so long were unsuccessful, a newer – this time a successful – strategy was chosen. Not
resigning the long term goal of attempting to unite the interest of Hungarian
employees, opening the doors wide before trade unions belonging to other
confederations. 

The first and most significant step of the new strategy was to start informal
negotiations in the summer of 2005 between the Association for Protecting Interest
of Armed Forces and Police Workers (Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók
Érdekvédelmi Szövetsége FRDÉSZ) and the LIGA Trade Unions to deepen
cooperation for the future. Shortly after on 10 October 2005 firemen, state security
officers, policemen and soldiers about 35 thousand armed forces workers who were
members of FRDÉSZ became members of the LIGA Trade Unions first and on a
special congress on 9 December the Association emerged with the League. At the end
of this congress spoke Rezsô Gál, the president of the Trade Union Federation of
Electric Energy Industry Workers (Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének, VDSZSZ) and he professed that the association was such a historic
event that made him to sympathise with. This was the beginning of the cooperation
between LIGA Trade Unions and VDSZSZ what made VDSZSZ to leave the
Autonomous Trade Union Confederation on 21 September 2007 and to join the
confederation of the LIGA Trade Unions. On 14 December 2007 LIGA Trade Unions
was expanded on its special congress, it was emerged with VDSZSZ and the newly
formed Federation of Hungarian Physicians (Magyar Orvosok Szövetsége). 

The association with the VDSZSZ had a historic consequence that in the newest
historical era of trade unions the branch representation had become united again. 

As a result of the coherent and active function of the LIGA Trade Unions
membership has become more attractive for other trade unions and applications for
membership are received in almost every month. 15-25 new members join the LIGA
Trade Unions a year. At the end of the year the LIGA Trade Unions authenticated
the number of members by a notary and published the results. The official number
of LIGA Trade Unions members was 100,644 in 2007.
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12. A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM
ÉS A SZERVEZÔDÉS FELLENDÜLÉSE

A mátraházi kísérlet kudarcba fulladása után a LIGA Szakszervezetek több konfö-
derációval is egyenként tárgyal, de ezek a tárgyalások rendre eredménytelenül zárul-
nak. Miután a LIGA Szakszervezetek továbbra is hisz abban, hogy a munkavállalók ér-
dekeit minél egységesebben kell és célszerû képviselni, azonban eddigi próbálkozása-
it nem koronázta siker, újabb – ezúttal sikeres – stratégiát választ. Nem föladva a táv-
lati célt, miszerint a magyar munkavállalói érdekvédelmet egységesíteni kell, tágra
nyitja kapuit a más konföderációkhoz tartozó szakszervezetek elôtt is. 

Az új stratégia máig is legfontosabb, elsô lépése, hogy 2005 nyarán informális tár-
gyalások kezdôdnek a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
és a LIGA Szakszervezetek között a jövôbeli együttmûködés elmélyítésérôl. Röviddel
ezután, 2005. október 10-én a tûzoltók, állambiztonságiak, rendôrök, katonák, összes-
ségében harmincötezer további rendvédelmi dolgozó, akik a Fegyveres és Rendvédel-
mi Dolgozók Szövetségébe (FRDÉSZ) tömörültek, elôbb belépnek a LIGA Szakszer-
vezetekbe, majd a december 9-i rendkívüli kongresszuson egyesülnek a Ligával. A
kongresszus végén felszólal az akkor még csak meghívottként jelen levô Gál Rezsô, a
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZSZ) elnöke, és
kijelenti, olyan történelmi dolog ez az egyesülés, amelynek irányvonalával erôsen
szimpatizál. Ezzel kezdetét veszi a LIGA Szakszervezetek és a VDSZSZ együttmûködé-
se, melynek eredményeként a VDSZSZ rendkívüli kongresszusa 2007. szeptember 21-
én úgy határoz, hogy az Autonóm Szakszervezeti Szövetségbôl kilép és a LIGA Szak-
szervezetek konföderációhoz csatlakozik. A LIGA Szakszervezetek 2007. december
14-i rendkívüli kongresszusán tehát tovább bôvül, egyesül a VDSZSZ-szel, egyúttal fel-
veszi tagjai sorába a frissen alakult Magyar Orvosok Szövetségét. 

A VDSZSZ-szel való egyesülés történelmi hozadéka, hogy a szakszervezetek leg-
újabb kori történelmében elôször újra egységessé válik az ágazati érdekképviselet. 

A LIGA Szakszervezetek következetes és aktív tevékenysége folytán egyre vonzóbbá
válik a szakszervezetek számára, és szinte havonta érkeznek tagfelvételi kérelmek.
Évente 15-25 új szervezet lép a LIGA Szakszervezetek soraiba. Az év végén a LIGA
Szakszervezetek a nyilvánosság elé lépve, közjegyzôvel hitelesítteti taglétszámát, majd
az okiratot nyilvánosságra hozza. A LIGA Szakszervezetek hivatalos összesített létszá-
ma 2007-ben 100 644 fô.
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Horváth Lajos, Selmeczy György, Gaskó István, Kónya Péter, Hangonyi Zoltán,
Kerpen Gábor 2005. december 9-én, a Liga X. Kongresszusán.
Lajos Horváth, Gyögy Selmeczi, István Gaskó, Peter Kónya, Zoltán Hangonyi,
Gábor Kerpen on the 10th Congress of the LIGA on 9th December 2005. 

A 2007. december 14-i rendkívüli egyesülési kongresszuson egyesül a LIGA Szak-
szervezetek a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével, majd
felveszi soraiba a Magyar Orvosok Szövetségét. A képen baloldalt elöl már Gál
Rezsô, a VDSZSZ elnöke is szavaz. 
14 December 2007 – The LIGA Trade Unions holds its special congress on which it
emerges with Trade Union Federation of Electric Energy Industry Workers
(VDSZSZ), and accepts the Federation of Hungarian Physicians (MOSZ) as a new
member. Rezsô Gál, president of the VDSZSZ already voting in the front left side.

2005. december 9. Szavaznak a küldöttek.
Delegates are voting.  On 9th December 2005.



LIGA Trade Unions – 20th Anniversary
57

Húsz éves a LIGA Szakszervezetek
56


