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20 ÉV KRÓNIKÁJA

1 9 8 8
1988. 05. 14. Mintegy ezer egyetemi dolgozó létrehozza a Tudományos Dolgozók

Demokratikus Szakszervezetét, amely az elsô SZOT-tól független szak-
szervezet.

1988. 09. 06. Neves film- és színházmûvészek (Vitézy, Jancsó, Kerényi) létrehozzák a
Mozgókép Demokratikus Szakszervezetet (MODESZ).

1988. 11. 26. Megalakul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).  
1988. 12. 19. Egy magánlakáson összegyûlik a TDDSZ, a Humanitas, a MODESZ és a

PDSZ két-két képviselôje, és létrehozzák a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligáját. 

1 9 8 9
1989. 03. 22. A kormány kerekasztal-tárgyalásokat kezd a társadalmi és politikai szer-

vezetekkel, amelyeken a Liga is részt vesz. 
1989. 09. 18. „Kolbászsztrájk”: a SZOT munkabeszüntetést szervez a tervezett húsár-

emelés ellen. Az akciót a Liga elítéli, mert politikai indíttatásúnak tart-
ja. 

1989. 10. 01. A Liga elindítja Jószolgálati és Jogsegély Bizottságát, a JoJoBát, amely
tájékoztató és képzôintézmény. 

1989. 12. 18. Bérkövetelésekért és a szálloda áron aluli értékesítése ellen folytat
figyelmeztetô sztrájkot a Hilton szállodában a Liga egyik tagszervezete.

1 9 9 0
1990. 05. 02. Március 2-4-én új alapszabállyal és programmal alakul újjá a pártállami

szakszervezet Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)
néven, de régi vezetôkkel. A kongresszuson a Liga ügyvivôje, Forgács
Pál a vegyész szakszervezet elnökével közösen Szakszervezeti Kerekasz-
tal létrehozását javasolja.

1990. 05. 21. Megalakul a Szakszervezeti Kerekasztal, amely kötelezettséget vállal a
konszenzussal létrejött közös álláspontok képviseletére.

1990. 05. 12. A Liga megtartja I. Kongresszusát, ahol a szervezet határozottan kiáll a
pártállam által létrehozott kiváltságok megszüntetéséért, az állampárti
szakszervezetbôl alakult MSZOSZ üdülési és vagyoni hegemóniája el-
len. Elnöknek a konferencia Forgács Pált választja (újjá), elnökhelyet-
tesnek pedig Horn Gábort, a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete ügyvivôjét teszi meg. Ügyvivôk: Bruszt László, Csákó Mihály, Hege-
dûs Gyula, Kalmár Béla, Kalmár Tibor, Konkoly István, Kôrössy András,
Mezey Katalin, Ôry Csaba, Szalay József és Vitézy László.

THE CHRONICLES OF 20 YEARS

1 9 8 8
14-05-1988  Quasi thousand university workers establish the Democratic Trade

Union of Scientific Workers (Tudományos Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete, TDDSZ), which is the first independent union from National
Council of Trade Unions (Szakszervezetek Országos Tanácsa, SZOT).

06-09-1988 Renowned film and drama actors (Vitézy, Jancsó, Kerényi) found the
Motion Picture Democratic Trade Union (Mozgókép Demokratikus
Szakszervezetet, MODESZ).

26-11-1988 Establishment of the Democratic Trade Union of Educators (Pedagó-
gusok Demokratikus Szakszervezete, PDSZ).  

19-12-1988 In a private apartment 2 representatives of each organization of TDDSZ,
Humanitas, MODESZ and PDSZ  assemble to establish the Democratic
League of Independent Trade Unions, LIGA Trade Unions (Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligáját, LIGA Szakszervezetek).

1 9 8 9
22-03-1989 The government starts round table-negotiations with the social and

political organizations, where the LIGA participates as well. 
18-09-1989 “Sausage strike”: the SZOT organizes a walk-out against the planned rise

in meat prices. The League condemns the action, because of finding
political intention behind it. 

01-10-1989 The League starts its Goodwill and Legal Aid Commission (Jószolgálati
és Jogsegély Bizottság), the JoJoBa, an informative and formative
institution.

18-12-1989 A member organization of the LIGA Trade Unions warningly strikes in
hotel Hilton for wage claims and against underselling of hotels. 

1 9 9 0
02-05-1990 March 2-4: The totalitarian union is reformed with new constitution and

program under the name of National Alliance of Hungarian Unions, but
with old executive board members. On the congress the president of
LIGA Trade Unions, Pál Forgács with the president of chemists advise
the formation of a Trade Union Round Table.

21-05-1990 Establishment of Trade Union Round Table, which engages to represent
the common standpoint based upon consensus.

12-05-1990 The LIGA Trade Unions holds its first Congress, where the organization
stands up firmly for abolition of the prerogatives created by the party
state and the holiday and asset hegemony of National Confederation of
Hungarian Trade Unions (MSZOSZ – Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége) originating from the party state trade union. For president
the conference (re)elects Pál Forgács and  for vice president Gábor
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1990. 10. 26. „Taxissztrájk” tör ki a benzin árának 67 százalékos növelése okán. A ne-
gyedik napon az indulatokat sikerül törvényes mederbe, a vitákat intéz-
ményes keretek közé terelni, az Érdekegyeztetô Tanácsban háromolda-
lú megegyezés születik a taxisblokád lezárásáról, amelyet soros elnök-
ként a Liga elnöke, Forgács Pál lát el kézjegyével. 

1 9 9 1
1991. 02. 07. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája kilép a Kerekasztalt

alkotó szervezetek közül, ezzel a szervezet megszûnik. 
1991. 05. 21. A májusban rendezett II. Kongresszuson, Gyöngyösön, a Liga szerveze-

ti felépítését átalakítja, megerôsíti a heti rendszerességgel ülésezô
Ügyvivô Bizottságot, melynek tagja a Liga elnöke és alelnökei, és kiala-
kítja munkaszervezetét. 

1991. 07. 22. Életbe lép a szakszervezeti vagyon megosztásáról szóló törvény (1991.
évi 28. tv.), amely szerint valamennyi dolgozói érdekképviselet köteles
elszámolni a vagyonával, amelyet a szakszervezeti választásokon meg-
szerzett támogatás alapján újraosztanak a szakszervezetek közt.

1991. 11. 18. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete bérkövetelései teljesítéséért
sztrájkot kezd. 

1 9 9 2
1992. 03. A Liga választmányi ülésén, amelyen Göncz Árpád köztársasági elnök –

úgy is, mint a Ligához csatlakozott Írók Szakszervezetének volt elnöke
– tiszteletét teszi, a szakszervezetek közötti választási kampány kezdetét
jelenti be a konföderáció. 

1992. 06. 29. A Liga támogatása érdekében Budapestre érkezik Lane Kirkland, a leg-
nagyobb amerikai szakszervezeti szövetség elnöke, aki a választások
elôtt kijelenti, csak a LIGA Szakszervezeteket és a Munkástanácsokat
tartja hiteles érdekvédelmi szervezetnek. 

1992. 03. 04. Az Országgyûlés elfogadja a Munka Törvénykönyvét (1992. évi XXII.
tv.). A Liga nehezményezi, hogy az érdekképviseletek jogait megosztja
a szakszervezetek és az üzemi tanácsok között, a nem reprezentatív
szakszervezeteket szétveri, a törvény kedvezôbb szabályai ellenére a
munkavállalók sok tekintetben rosszabb helyzetbe kerülnek a törvény
elfogadása után.

1992. 09. 14. A hat legnagyobb szakszervezeti tömörülés megállapodik a szakszerve-
zeti vagyon felosztásáról. A központi vagyonból a Liga-Munkástanácsok
kettôs 35%-ot kap.  

1992. 10. 05-21. A Folyamszabályozó és Kavicskotró Rt. munkavállalói vezénylik le a
rendszerváltás utáni leghosszabb, 72 órás sztrájkot.

1992. 11. 22. Az Érdekegyeztetô Tanácsban megegyezés születik a központi bérsza-
bályozás feloldásáról, a Szolidaritási Alaphoz való munkáltatói és mun-

Horn, a member of the governing committee of the Democratic Trade
Union of Educators (PDSZ) is elected. Members of the governing
committee: László Bruszt, Mihály Csákó, Gyula Hegedûs, Béla Kalmár,
Tibor Kalmár, István Konkoly, András Kôrössy, Katalin Mezey, Csaba Ôry,
József Szalay és László Vitézy.

26-10-1990 “Taxi strike” breaks out because of the 67 % increase in the price of
gasoline. On the forth day the emo-tions succeed to be drawn back into
a lawful bed and the debates back to institutional bounds, in the Council
of Interests Reconciliation (Érdekegyeztetô Tanács) brings a three-
lateral  consensus about the cut-off of the taxi blockade, which is signed
by Pál Forgács,  as the current president of the LIGA Trade Unions. 

1 9 9 1
07-02-1991 The Democratic League of Independent Trade Unions secedes from the

organizations making up the Round Table, with which the organization
ceases. 

21-05-1991 On the second Congress, organized in May in Gyöngyös, the League
reforms its organizational structure, strengthens the weekly sitting
Governing Committee, in which the presidents and vice presidents of
the League are members, and develops its working organization. 

22-07-1991 The law of trade union asset division (Act 28/1991.) comes into force,
according to which all trade un-ions have to account for its assets, which
is redispensed based on the support obtained on the trade union
elections.

18-11-1991 The Independent Trade Union of Railway Employees (VDSZSZ – Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete) starts a strike for the fulfilment of its
wage demands.

1 9 9 2
03-1992 On the board meeting of the League, on which Árpád Göncz, president

of the republic – also as the ex-president of Trade Union of Writers,
which joined the League – makes his respect, the confederation
announces the beginning of the election campaign between the trade
unions. 

29-06-1992 Lane Kirkland comes to Budapest in the interest of the league's support,
the president of the largest American trade union association, who
pronounces before the elections that he considers only the LIGA Trade
Unions and the Workers' Councils as authentic labour organizations. 

04-03-1992 The Parliament accepts the Labour Code (Act 22/1992). The League
resents that it divides the rights of the representations of interest
between the trade unions and the works councils, it beats up the non-
representative unions, the employees get into a worse situation after the
acceptance of the law from many aspects despite the more favourable
rules of the law.

14-09-1992 The six largest trade union confederations agree upon the partition of
the trade union property. From the central property the league workers'
councils duet gets 35 % each.  
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kavállalói hozzájárulás mértékérôl, a minimálbér emelésérôl. A kor-
mány elismeri a szakszervezetek közötti vagyoni egyezséget, és vállalja,
velük együtt dolgozza ki a társadalombiztosítási és az üzemitanács-vá-
lasztások szabályait. 

1992. 11. 23. Három szakszervezet közös szervezésében vasutas szakszervezetek fog-
nak össze a vasút „drasztikus öncsonkításának tervezetére” válaszul, egy
figyelmeztetô sztrájk erejéig. 

1 9 9 3
1993. 01. 30. A LIGA Szakszervezetek III. Kongresszusa. Horn Gábor megbízott el-

nök beismeri, hogy a taglétszám tekintetében nem történt robbanás-
szerû fejlôdés, ám a Ligát a második, „ismertségben, politikai befolyá-
soló képességben” legnagyobb szakszervezet, illetve a „másik” – alterna-
tívát nyújtó – szakszervezetként jeleníti meg. A küldöttek Ôry Csabát
választják elnöknek. 

1993. 05. 21. A májusban megtartott társadalombiztosítási választások a Liga számá-
ra sikeresnek mondhatók. A szervezet az Egészségbiztosítási Önkor-
mányzatban a szavazatok 13,1 százalékát szerzi meg, a Nyugdíjbiztosítá-
si Önkormányzatokban a szavazatok 10,1 százalékát.

1993. 06. 11. Bérköveteléseiért sztrájkol a Kunság Volán Rt. Liga-tag szakszervezete.
1993. 07. 10. A LIGA Szakszervezetek IV. Küldöttgyûlésén Ôry Csabát ismét elnök-

nek, Kalmár Bélát, Gaskó Istvánt és Pokorni Zoltánt alelnöknek választ-
ják a küldöttek. 

1993. 08. 25-09. 01. Az Aeroplex Kft. sztrájkol. A repülôtéri karbantartók ellen angol
sztrájktörôket hozat a menedzsment, de a sztrájktörést a nemzetközi
összefogás sikeresen akadályozza meg. 

1993. 12. 12. A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége a Ligát – az
MSZOSZ-szel és a Munkástanácsokkal együtt – felveszi tagjai sorába. Az
Európai Szakszervezeti Szövetség pedig megfigyelôi státuszt biztosít a
szervezetnek.

1 9 9 4
1994. 01. 22. A LIGA IV. Küldöttgyûlésén a Liga irányítását hétfôs Ideiglenes Elnök-

ség veszi át a szervezet áprilisi újabb Küldöttgyûléséig.  
1994. 04. 23. Az új alapszabályt elfogadó, a januári kongresszus folytatásának számí-

tó áprilisi V. Küldöttgyûlés három ügyvezetô elnököt – Fûrész Ferenc
(Repülôgép Mûszakiak Független Szakszervezete), Hadházy Ágnes
(Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete), Kosda Béla
(Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete) – és hat elnökségi tagot –
Selmeczy György, Hegedûs Tibor, Harth Tamás, Enzsöl Róbert, Né-
meth Károly, Kovács János – választ. 

05-10-1992 – 21-10-1992
The employees of Riverway Canalizator and Pebble-dredger plc. (Fo-
lyamszabályozó és Kavicskotró Rt.) perform a 72-hours long strike, the
longest one after the political transformation.

22-11-1992 An agreement is born in the Council of Interests Reconciliation about
the dissolution of the central wage regulation, the rate of contribution to
the Solidarity Fund of employers and employees, and the increase of the
minimal wage. The government acknowledges the financial agreement
between the trade unions, and undertakes to work out the rules of
elections of social security and works council together with them. 

23-11-1992 In the common organization of three trade unions railwayman trade
unions join forces as an answer to the “plan of the drastic self-mutilation”
of the railway, up to a strike of warning. 

1 9 9 3
30-01-1993 The third congress of LIGA Trade Unions. Gábor Horn, assigned

president admits that sudden development did not happen in point of
the number of members, but the League is showed as the second
biggest trade union “in reputation and political influencing ability” and
as the “other” – alternative providing –  trade union. The envoys elect
Csaba Ôry as a president. 

21-05-1993 The social security elections held in the May can be said successful for
the league. The organization gets 13,1 percentage of the votes in the
Health Insurance Local Government, in the Pension Funds Local
Government 10,1 percentage of the votes. 

11-06-1993 Kunság Volán plc., a League-member trade union, is on strike for its
wage demands. 

10-07-1993 On the fourth Envoy assembly of LIGA Trade Unions the envoys elect
Csaba Ôry again for a president, Béla Kalmár, István Gaskó and Zoltán
Pokorni for vice presidents. 

25-08-1993 – 01-09-1993
The Aeroplex Ltd strikes.  The management sends for English strike-
breakers against the airport repairmen, but the international union
prevented the strike break successfully. 

12-12-1993 The International Alliance of Independent Trade Unions affiliates the
League – with the MSZOSZ and the Workers' Council – among its
members. The European Alliance of Trade Unions provides observa-
tional status for the organization.

1 9 9 4
22-01-1994 On the fourth Envoy assembly the League's management is taken over

by a Temporary Board of seven until the newer envoy assembly of the
organization in April.  

23-04-1994 Counting as the continuation of the January congress and accepting the
new fundamental rule the fifth Envoy assembly in April elects 3 manager
presidents – Ferenc Fûrész  (Independent Trade Union of Aircraft
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1994. 05. 30. Az új kormány kijelenti, partner egy gazdasági-szociális megállapodás
megkötésében. A munkavállalói oldal a megkötendô gazdasági-szociá-
lis megállapodás tartalmi részében 595 témáról kíván tárgyalni. 

1994. 11. 02. Felsôoktatási sztrájkbizottság alakul (Felsôoktatási Dolgozók Szakszer-
vezete, Agrároktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szak-
szervezeti Szövetség), amelyhez csatlakozik a Pedagógusok Demokrati-
kus Szakszervezete is. 

1994. 12. 12. A MÁV bérajánlatát nem fogadják el a vasutasok, ezért a három repre-
zentatív szakszervezet összefogásával vasutassztrájk kezdôdik Magyaror-
szágon. A megmozdulást a sikeres bértárgyalásokat követôen 18 óra
múlva lefújják a szervezôk.

1 9 9 5
1995. 02. 10. A társadalmi-gazdasági paktum tárgyalásai megrekednek, mivel meg-

egyezés a helyzetértékelésen kívül szinte nem születik az albizottságok-
ban. Az Érdekegyeztetô Tanács megállapítja a tárgyalások eredményte-
lenségét. 

1995. 03. 12. A kormány elfogadja a megszorító csomagját, amely Bokros-csomag né-
ven válik közismertté. 

1995. 03. 15. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tüntetést szervez a Bok-
ros-csomag oktatási szférát érintô intézkedései, a szociális rendszer
drasztikus leépítése, az újabb jövedelemcsökkenés, az oktatási intézmé-
nyek bezárása ellen.

1995. 04. 20-23. A munkarend megoldatlanságai, a racionalizálás, az elbocsátások, a
szárnyvonalak majdani leépítése, valamint a kollektív szerzôdés életbe
nem lépése miatt bonyolódnak 86 órás sztrájkba a vasutas szakszerveze-
tek. A konfliktushoz elsô ízben csatlakoznak szolidaritási sztrájkkal Liga
szakszervezetek (repülôgép mûszakiak). 

1995. 06. 20. Az üzemitanács-választások második megmérettetését értékelve a LIGA
Szakszervezetek összegzi eredményét, amely 6,95 százalék. 

1995. 10. 30. Figyelmeztetô sztrájkot tartanak több villamosenergia-ipari létesítmény-
ben, például a Paksi Atomerômûben. 

1995. 11. 15. Hatvanezer pedagógus és közmûvelôdési dolgozó tüntet a Kossuth té-
ren magasabb bérért és intézményeik mûködôképességének fenntartá-
sáért. 

1995. 12. 14. Az Európai Szakszervezeti Szövetség végrehajtó bizottságának decem-
beri ülésén felveszi a Ligát a nemzetközi szervezetbe. 

Engineers), Ágnes Hadházy (Democratic Trade Union of Scientific
Workers), Béla Kosda (The Independent Trade Union of Railway
Employees ) – and six members of the board – György Selmeczy, Tibor
Hegedûs, Tamás Harth, Róbert Enzsöl, Károly Németh and János Kovács. 

30-05-1994 The new government announces to be a partner in the binding of an
economic and social agreement. The employee-side wishes to negotiate
about 595 topics in the content part of the economic and social
agreement to be tied.

02-11-1994 A higher education strike committee shapes up (Trade Union of
Employees in Higher Education, Trade Union of Employees in Agrarian
Education, Alliance of Medical Universities Trade Union), to which the
Democratic Trade Union of Educators also joins.

12-12-1994 The railwaymen do not accept the wage offer of the Hungarian National
Railways (MÁV), hence a railwaymen strike starts with the union of the
three representative trade unions in Hungary. Following the successful
wage negotiations the action is called off in 18 hours by the organizers.

1 9 9 5
10-02-1995 The negotiations of the socio-economic pact get stuck since almost no

agreement was born in the subcommittees apart from the situation
evaluation. The Council of Interests Reconciliation take cognizance of
the failure of the negotiations. 

12-03-1995 The government accepts its restriction package that becomes well-known
as Bokros Package. 

15-03-1995 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.

20-04-1995 – 23-04-1995
Because of the unsolvedness of work schedule, the rationalization, the
dismissals and the future cutback of the branch lines, and the collateral
agreement not taking affect, the railwayman trade unions get entangled
into a 86 hours-long strike. For the first time League trade unions
(aircraft engineers) join the conflict with a solidarity strike. 

20-06-1995 Valuing the second  challenge of the works council elections the LIGA
Trade Unions sums up its result, which is 6,95 percentage.  

30-10-1995 A strike of warning is kept in more establishments of electric energy
industry, for example in the Paks Nuclear Power Plant. 

15-11-1995 Sixty thousand educators and educational employees demonstrate on
Kossuth Square for a higher wage and the maintenance of the function
ability of their institutions. 

14-12-1995 The European Alliance of Trade Unions, on its December meeting of
the executive board, affiliates the League into its international
organization.
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1 9 9 6
1996. 03. 11. Figyelmeztetô sztrájkot tartanak a Diósgyôri Acélmûvek Dolgozói. 
1996. 03. 28. Három évre szóló megállapodást köt a kormány a munkaadók és a köz-

alkalmazottak képviselôivel, amelyet a Liga közalkalmazotti szakszerve-
zetei is aláírnak. 

1996. 04. 19-20. A Liga VI. Küldöttgyûlésén új vezetést választ a korábban három
ügyvezetô kollektív irányításával mûködô Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája. A konföderáció 122 tagszervezete elnökének
Gaskó Istvánt, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSzSz)
elnökét választja meg. Ügyvezetô alelnök Horváth Lajos, gazdasági alel-
nök Kosda Béla, alelnök Szakács Péter, elnökségi tagok: Demel Zsuzsa,
Németh Károly, Selmeczy György. 

1996. 09. 20. Az Autonómok, a SZEF és az MSZOSZ elhatározza, hogy átalakítja a
munkavállalói oldal döntéshozatali mechanizmusát, ami gyakorlatilag
a kisebb szervezetek kiszorítását célozza. 

1996. 11. 26. A kormány által beterjesztett átfogó „ár-bér megállapodás” tervezetét a
Liga ismét elutasítja. 

1 9 9 7
1997. 02. 21. A kormány nem választások alapján kívánja megújítani a nyugdíj- és

egészségbiztosítási önkormányzat munkavállalói képviselôinek május-
ban lejáró mandátumát, hanem a képviselôk delegálása útján. A Liga
tiltakozik, úgy véli, a választás az egyetlen járható út.

1997. 05. 01. Május elsején (a Munkástanácsok kivételével) együtt ünnepelnek a
szakszervezetek a Városligetben, mert „növekvô munkanélküliségre, a
szociális vívmányok megszûnésére és a közszolgálat privatizációjára
csak egységes szakszervezeti fellépés és szolidaritás adhat választ”.

1997. 06. 21. A Liga Tanács Magyarország Európai Unióhoz történô csatlakozásáról
megállapítja, az Magyarország modernizációjának is feltétele. Az euró-
pai trendekkel összhangban a testület kezdeményezi a munkaidô foko-
zatos csökkentését napi 7,5 órára.

1997. 10. 31. Megállapodás születik az ÉT-ben a minimálbérrôl és az ajánlott bér-
emelkedésrôl, amelyhez a Liga és a Munkástanácsok –  mivel garanciá-
kat nem lát – nem csatlakozik. 

1997. 12. 13. Szakszervezeti közeledés indul meg a Liga és az Autonómok között.
Gaskó István részt vesz az Autonóm Szakszervezetek kongresszusán, s
bejelenti: a munkavállalók érdekében a Liga szeretné szorosabbra fûz-
ni az együttmûködést, s ez akár az egyesüléshez is elvezethet. 

1 9 9 6
11-03-1996 The employees of Diósgyôr Steelworks Corp. keep a strike of warning. 
28-03-1996 The government binds an agreement with the employers' and the civil

servants' representatives for three years which is signed by the League's
civil servant trade unions as well. 

19-04-1996 – 20-04-1996
On the sixth Envoy assembly the Democratic League of Independent
Trade Unions elects a new executive  board instead of the earlier
working with the collective management of three managers. The 122
member organizations of the confederation elects István Gaskó, the
president of  the Independent Trade Union of Railway Employees for
president. Manager Vice President Lajos Horváth, Economic Vice
President Béla Kosda, Vice President Péter Szakács, members of the
board: Zsuzsa Demel, Károly Németh, György Selmeczy. 

20-09-1996 The Autonomous Trade Union, The Forum for the Cooperation of
Trade Unions (SZEF – Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma) and
the MSZOSZ decided that they transform the decisionmaking
mechanism of the employee-side, which practically aimed at the
displacement of smaller organizations. 

26-11-1996 The League declines again the extensive plan of “Price-Wage
agreement” introduced by the government. 

1 9 9 7
21-02-1997 The government wants to renew the mandate of the employee

representatives of pension- and health insurance local government
expiring in May, but through the delegation of representatives. The
League protests, thinking that the election is the only practicable plan.

01-05-1997 On the 1st of May (with the exception of Workers' Councils) the trade
unions celebrate together in the town park, because “for the growing
unemployment, the ceasing of the social achievements and the
privatisation of the civil service only a unified trade union appearance
and solidarity can give an answer.”

21-06-1997 The League Board establishes about Hungary joining the European
Union is a condition of Hungary's modernisation. The body initiates the
gradual reduction of the working hours to 7,5 hours a day in accordance
with the European trends.

31-10-1997 An agreement is born in the Council of Interests Reconciliation about
the minimum wage and the recommended increase in wages, to which
the League and the Workers' Councils – since they do not see any
guarantees – do not join.

13-12-1997 A trade union approach begins between the League and the
Autonomous Trade Union. István Gaskó attends the congress of
Autonomous Trade Unions, and announces: the League would like to
tighten the cooperation in the interest of the employees, and this may
even lead to a coalition. 
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1 9 9 8
1998. 05. 10. A Liga Tanács megerôsíti álláspontját, mely szerint a szakszervezeti rep-

rezentativitás megállapítására külön választáson, az üzemi- és közalkal-
mazotti tanácsválasztásokkal párhuzamosan lefolytatott választás alap-
ján kerüljön sor. 

1998. 05. 24. Jobboldali kormány alakul, amely megszünteti a Munkaügyi Miniszté-
riumot, korlátozza az Érdekegyeztetô Tanács hatókörét és a társadalmi
párbeszédet. Az intézkedések ellen a Liga tiltakozik. 

1998. 07. 05-06. A Liga a VII. Küldöttgyûlését tartja. A küldöttek erôs és hatékony al-
ternatív szakszervezeti pólus létrehozását indítványozzák, amelyet az
Autonóm Szakszervezetek Szövetségével és a Munkástanácsok Orszá-
gos Szövetségével képzelnek el. A vezetésben kevés változás történik:
Hangonyi Zoltán, a VDSzSz tisztségviselôje az új gazdasági alelnök.  

1998. 10. 16. A Liga Tanács hiányolja a munkavállalók jövedelmi szintjének emelke-
dését, mivel a GDP növekedési üteme ezt lehetôvé teszi és Magyaror-
szág európai csatlakozása szükségessé teszi a magyar munkavállalók
bérszínvonalának közelítését a nyugat-európai szinthez.

1 9 9 9
1999. 01. 04-09. A VDSzSz elsôsorban a bértörekvések érvényesítéséért, a partner

szakszervezetek támogatása nélkül, sztrájkba lép. A sztrájk 108. órájá-
ban a Munkaügyi Bíróság jogellenesnek mondja ki a sztrájkot – augusz-
tusban kiderül: a jogellenesnek mondott sztrájk a Legfelsôbb Bíróság
szerint jogos követeléseket tûzött zászlajára.  

1999. 04. 18. A kormány megszünteti az Érdekegyeztetô Tanácsot, és jogosítványai
egy részét megvonva felállítja az Országos Munkaügyi Tanácsot. A gaz-
dasági konzultáció országos fóruma a Gazdasági Tanács (GT) lesz. 

1999. 07. 02. A Liga felháborodását fejezi ki amiatt, hogy az OMT plenáris ülésén ki-
tér az érdemi válaszadás elôl a korkedvezményes nyugdíjak ügyében, és
hangsúlyozza, a szociális partnerek egyetértése szükséges az új szabá-
lyok életbe léptetéséhez. 

1999. 09. 05. Szeptemberben a Liga Tanács sürgeti a konföderációk egymás közötti
vitás kérdéseinek megoldását. Együttmûködési területeket jelöl ki, me-
lyek az országos érdekképviselet, az oktatás és a nemzetközi kapcsola-
tok. 

1999. 12. 20. A MÁV következô évi bérajánlatának megduplázásáért, a vasútvonal-be-
zárások leállításáért indul – immár mindhárom reprezentatív szakszer-
vezet részvételével – 9 órás munkabeszüntetés. 

2 0 0 0
2000. 02. 01-14. Folytatódik a vasutas szakszervezetek konfliktusa. Közösen kezdemé-

nyeznek sztrájkot a vasutas szakszervezetek, ám a 60 órás munkabeszün-
tetés nem hoz eredményt. A sztrájkot több közlekedési szervezet, a BKV
és az Aeroplex szakszervezete is támogatja. 

1 9 9 8
10-05-1998 The League Board confirms its point of view that the establishment of

trade union representativeness should happen on separate elections
carried out in line with the elections of the works and public servants's
council. 

24-05-1998 A right government shapes up, which extinguishes Ministry of Labour,
and limits the range of the Council of Interests Reconciliation and the
social dialogue. The league protests against the arrangements.

05-07-1998 – 06-07-1998
The seventh Envoy assembly of the League. The envoys propose the
formation of a strong and efficient alternative trade union pole, which is
imagined with the Autonomous Trade Union and the National Alliance
of Workers' Councils. Only few changes happen in the leadership:
Zoltán Hangonyi, officer of the Independent Trade Union of Railway
Employees (VDSZSZ) is the new Economic Vice President.  

16-10-1998 The League Board misses the raise of the employees' income level since
the GDP's rate of increase makes it possible and Hungary's European
accession necessitates the approach of the Hungarian employees' wage-
level to the Western European level.

1 9 9 9
04-01-1999 – 09-01-1999

The Independent Trade Union of Railway Employees strikes without the
partner trade unions' support, primarily for the validation of the wage
endeavours. The Labour Court declares the strike to be unlawful in the
108th hour of the strike – it lightens up in August: according to the
Supreme Court the strike said to the unlawful set legitimate claims as its
goal.  

18-04-1999 The government extinguishes the Council of Interests Reconciliation,
and sets up the National Labour Council (OMT) with revoking a part of
its authorizations. The Economic Council (Gazdasági Tanács – GT)
becomes the national forum of the economic consultation. 

02-07-1999 The League expresses its indignation because the National Labour
Council avoids the substantive reply in the case of the early pensions on
its plenary session, and emphasizes, the social partners' agreement is
necessary for bringing the new rules into force. 

05-09-1999 The League Board presses the solution of the confederations' contro-
versial questions between each other in September. It assigns coope-
ration areas, which are the national representation of interests, the
education and the international contacts.  

20-12-1999 For doubling next year's wage offers by the MÁV and stopping of the
railway line closures – already with the participation of all three
representative trade unions – 9 hours long walk-out starts. 
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2000. 02. 01. A hat magyar konföderáció februárban Budapestre hívja az ESZSZ
fôtitkárát, Emilio Gabagliot. Az ESZSZ hangsúlyozza, folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri a szociális párbeszéddel kapcsolatos problémákat, és
tudja, hogy a Munka Törvénykönyvének módosításával a kormány az
európai jogharmonizációra hivatkozva a munkavállalók helyzetét
jelentôsen megnehezíti. 

2000. 05. 22-23. A Liga az együttmûködés iránt érzett általános lelkesedést kihasznál-
va Mátraházára hívja a konföderációk képviselôit, ahol elfogadják az
elôre megfogalmazott nyilatkozatot az együttmûködés fejlesztésérôl. A
konföderáció vezetôi létrehozzák az Együttmûködési Tanácsot, amely a
késôbbiekben esernyôszervezetként tömörítené az összes magyar kon-
föderációt, így a munkaszervezeteket is összehangolná, majd egy részü-
ket egyesítené. 

2000. 06. 02-03. VIII. Kongresszusát tartja a LIGA Szakszervezetek. A régi-új elnök
Gaskó István beszédében kiemeli, a gazdaság átalakítása során elveszett
másfél millió munkahely. Elfogadhatatlannak nevezi a kormány szak-
szervezet-ellenes politikáját, amiért sürgeti a konföderációkkal megva-
lósítandó együttmûködést. 

2000. 06. 30. A kormány egészségügyi politikája, az ágazat-finanszírozás anomáliái el-
len tüntet több szervezet, így a Liga egészségügyi szervezetei is.  

2000. 11. 11.  A rendszerváltás óta elôször együtt demonstrál a hat konföderáció a bu-
dapesti Sportcsarnokban a Munka Törvénykönyve módosítása ellen.

2 0 0 1
2001. 02. 01. A Liga elnöksége úgy dönt, ha nem jön létre az Összefogás Szakszerve-

zeti Konföderáció néven közös szakszervezet, a Liga folytasson tárgya-
lásokat az MSZOSZ-szel a két szervezet egyesülésérôl. 

2001. 02. 05. Februárban határozatlan idejû sztrájkot kezdeményeznek az Aeroplex
Kft. alkalmazásában lévô repülôgépszerelôk, mivel a bértárgyalásokon
nem sikerül egyezségre jutniuk a Malév Rt-vel. A repülôgépszerelôket
támogatva a Liga lefolytatja az elsô magyar szakszervezeti e-mail kam-
pányt.

2001. 03. 24. A szakszervezetek közös Együttmûködési Tanácsa a Munka Törvény-
könyve módosítása ellen tiltakozó nagygyûlést szervez. A résztvevôk kö-
vetelik a Munka Törvénykönyve módosításai egy részének visszavonását.

2001. 05. 01. Május elsején a hagyományossá vált felvonulás elôtt gyûlést tart a hat
konföderáció, ám ehhez a Munkástanácsok nem csatlakozik. 

2001. 09. 21. A Liga támogatja a Hivatásos Tûzoltók Független Szakszervezet de-
monstrációját. 

2001. 10. 17. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete csatlakozik a Pedagógu-
sok Szakszervezete által meghirdetett aláírásgyûjtési akcióhoz, mivel a
minimálbér-emelés mellett a közalkalmazottakra érvényes bértábla
nem emelkedett.

2 0 0 0
01-02-2000 – 14-02-2000

The conflict of the railwayman trade unions continues. A strike is
initiated jointly by the railwayman trade unions, though the 60 hours
long walkout does not yield a result. More traffic organizations, such as
BKV and Aeroplex trade unions also favour the strike.

01-02-2000 In February he six Hungarian confederations invite Emilio Gabaglio, the
secretary general of European Trade Union Confederation (Európai
Szakszervezetek Szövetsége – ESZSZ) to Budapest. The European trade
Union Confederation emphasizes that it continuously follows the social
dialogue related problems with attention, and knows that the govern-
ment, referring to the European legal harmonization, makes the
employees' situation significantly difficult with the modification of the
Labour Code. 

22-05-2000 – 23-05-2000
The League, taking advantage of the general enthusiasm felt for the
cooperation, invites the confederations' representatives to Mátraháza
where they accept the pre-formulated declaration on the cooperation's
development. The leaders of the confederation create the Cooperation
Council (Együttmûködési Tanács), which later would condense all the
Hungarian confederations as an “umbrella-organization”, in this manner
it would harmonize the working organizations, and then would unite
some of them.  

02-06-2000 – 03-06-2000
Eighth congress of LIGA Trade Unions. The old-new president István
Gaskó emphasizes it in his speech, one and a half million workplaces got
lost during the transformation of the economy. He calls unacceptable
the government's anti-trade union politics, because it presses the
cooperation to be accomplished with the confederations. 

30-06-2000 Against the government's health politics, the section's financing
anomalies more organizations strike, in this manner the League's health
organizations as well.  

11-11-2000 Since the political transformation for the first time the six trade unions
demonstrate together against the modification of the Labour Code in
the Budapest Sports hall.

2 0 0 1
01-02-2001 The League's presidency decides if  a common trade union on a name

Alliance Confederation of Trade Unions does not come into existence,
the League should enter into negotiations with the MSZOSZ about the
union of the two organizations. 

05-02-2001 In February an indefinite time strike is initiated by the aeroplane
mechanics working for Aeroplex Ltd., since they did not manage to
come to an agreement on the wage negotiations with Malév Co.
Supporting the aeroplane mechanics the League conducts the first
Hungarian trade union e-mail campaign. 
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2 0 0 2
2002. 01. 02. A Magyar Légiforgalmi Szolgálatok Szakszervezete (MLSZSZ) sztrájkol.

A sztrájk kiváltó oka a szervezet küszöbön álló átalakítása és a légifor-
galmi irányítók béremelési igénye. 

2002. 03. 10. A hat szakszervezeti konföderáció szakértôkbôl álló ad hoc bizottsága
tartalmas jelentést tesz le az asztalra a Magyarország Európai Szociális
Kartában vállalt kötelezettségeinek teljesülésérôl készített Országjelen-
téshez. 

2002. 04. 02. Az MSZP az SZDSZ-szel alakít kormányt. A kormány részben visszaállít-
ja a Munka Törvénykönyve több szakszervezet által kritizált passzusát,
és a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot. 

2002. 06. 21. IX. Küldöttgyûlését tartja a LIGA Szakszervezetek. A Liga lezárja a Mát-
raházán megkezdett folyamatot, mivel a konföderációk alkotta Együtt-
mûködési Tanács nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Elnök:
Gaskó István, ügyvezetô alelnök Horváth Lajos, gazdasági alelnök
Hangonyi Zoltán, alelnök Kerpen Gábor. Elnökségi tagok: Alper Lász-
ló, Markotán Károly, Németh Károly, Selmeczy György, dr. Takáts Lajos. 

2002. 07. 01. A leváltott MÁV-menedzsment utolsó intézkedése, hogy rendkívüli fel-
mondással elbocsátja Gaskó Istvánt, a VDSzSz és a Liga elnökét. Az in-
tézkedéssel szemben az Országos Munkaügyi Tanács munkavállalói ol-
dala is felemeli hangját. (Az új MÁV-vezetés hatálytalanítja az intézke-
dést.) 

2002. 07. 27. Az új szociál-liberális kormány megállapodik a szociális partnerekkel az
együttmûködés megújításáról az újjáalakított Országos Érdekegyeztetô
Tanácsban. Az OÉT kompetenciája a munka világához tartozó minden
kérdésre kiterjed, beleértve az országos szintû gazdaságpolitikákat, a
munkaerôpiac fejlesztését, az adó- és társadalombiztosítási rendszere-
ket.

2002. 09. 01. A közalkalmazottak 50%-os béremelést kapnak. Ugyanekkor a PDSZ
tiltakozik a munkahelyi szakszervezeti tisztségviselôk felmentésével
kapcsolatos bírósági gyakorlat ellen, mivel az elôsegíti a munkáltatók
azon törekvéseit, hogy a független szakszervezetek képviselôitôl meg-
szabaduljanak.

2002. 11. 12. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Szövetsége tiltakozik, hogy a
szféra dolgozóinak bére az infláció mértékével csökken. 

2 0 0 3  
2003. 03. 18. Az Országos Érdekegyeztetô Tanácsban a kormány és a szociális part-

nerek közös nyilatkozatot írnak alá Magyarország EU-csatlakozásának
elôsegítéséért. 

2003. 03. 28. Tíz napon át tartó figyelemfelhívó demonstrációt szervez a Kossuth tér-
re a Fegyveres Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
(FRDÉSZ) tiltakozásul a hivatásos állomány reálbércsökkenése ellen. 

24-03-2001 The trade unions' common Cooperation Council organizes a protesting
congress against the modification of the Labour Code. The participants
require the withdrawal of a part of the modifications of the Labour
Code.

01-05-2001 On the 1st of May before the traditional procession the six
confederations keeps a meeting, but the Workers' Councils do not join
to this. 

21-09-2001 The league favours the demonstration of Independent Trade Union of
Official Firemen.

17-10-2001 The Democratic Trade Union of Educators joins the petitioning action
invited by the Trade Union of Educators since beside the minimum wage
increase the wage table for the civil servants did not rise.

2 0 0 2
02-01-2002 The Trade Union of Hungarian Air Traffic Services (MLSZSZ) is on

strike. The evoking cause of the strike is the transformation of the
organization being imminent and the wage rise claim of the air traffic
controllers. 

10-03-2002 The ad hoc committee of experts of the six trade union confederations
puts a substantial report on the table. For the Country Report of
Hungary on the fulfillment of obligations undertaken in the European
Social Charta. 

02-04-2002 The MSZP forms the government with the SZDSZ. The government
restores more passages of the Labour Code criticized by the Trade
Unions, and the Ministry of Labour and Social Affairs. 

21-06-2002 The ninth Envoy assembly of LIGA Trade Unions. The League puts an
end to the process started on Mátraháza, because the Cooperation
Council made up of confederations did not fulfill the hopes bound to it.
President: István Gaskó, Manager Vice President Lajos Horváth,
Economic Vice President Zoltán Hangonyi, Vice President Gábor
Kerpen, presidency members: László Alper, Károly Markotán, Károly
Németh, György Selmeczy, Lajos Takáts Dr. 

01-07-2002 The last arrangement of the replaced MÁV management was to dismiss
István Gaskó by an emergency notice, the President of the VDSZSZ and
the League. Against the arrangement even the National Labour
Council raises its voice (The new MÁV leadership invalidates the
arrangement). 

27-07-2002 The new Social Liberal government agrees upon the reformation of the
cooperation with the social partners in the remodeled National Council
of Interests Reconciliation (NCIR). The NCIR's competence expands on
all questions belonging to the world of work, including the economic
policies on a national level, the development of the labour market and
the tax and social insurance systems.

01-09-2002 The civil servants receive 50 % wage-rise. At the same time PDSZ protests
against judicial practice related to exemption of the workplace trade
union officers since it furthers those endeavours of the employers to get
rid of the representatives of the independent trade unions.
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2003. 04. 09. Az országos kampányának lezárásaként a Liga állásfoglalást ad ki,
amelyben a népszavazáson igennel való voksolásra buzdít. (Az európai
uniós csatlakozásra az érvényesen szavazó választópolgárok 83,76%-a
mond igent.)

2003. 09. 01. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete aláírásgyûjtési akciót
kezd, mivel a kormány módosítja a közoktatási törvényt, amely szerint
a tanárokat évi 496 óra többletmunkára kötelezhetik.

2003. 10. 04. A Liga delegációja részt vesz az Európai Szakszervezeti Szövetség de-
monstrációján Rómában, amely erôsebb szociális dimenziót követel az
Európai Unióban. 

2003. 12. 09. A Liga több esetre hivatkozva közleményben tiltakozik a munka világá-
ban teret nyert azon munkáltatói magatartás ellen, amely a nemzetkö-
zi munkaügyi standardok és a törvények semmibevételével a munkáju-
kat végzô szakszervezeti tisztségviselôk eltávolítását célozza. 

2 0 0 4
2004. 04. 02. A magyar szakszervezetek csatlakoznak az Európai Szakszervezeti Szö-

vetség Foglalkoztatási Akciónap kezdeményezéséhez. 
2004. 05. 01. Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz, a csatlakozást a szakszer-

vezetek közösen üdvözlik. 
2004. 05. 28. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete demonstrációt tart a

Pénzügyminisztérium és az Oktatási Minisztérium elôtt. A tét az érdek-
védelmi szervezetek, önkormányzatok és a kormány tárgyalásai az okta-
tásban, az egészségügyben dolgozók, a fegyveresek, a rendôrök, a tûz-
oltók, a tisztviselôk és más, a közszolgáltatásban munkát vállalók bérkö-
vetelése. 

2004. 07. 09. Kétórás figyelmeztetô sztrájkot tart a MÁV Kórház és Rendelôintézet
Önálló Szakszervezete, mivel a kórház vezetése felmondja a kollektív
szerzôdést.

2004. 11. 19. A PDSZ tiltakozik a költségvetési tervezetben a pedagógusokra vonat-
kozó új szabályozás törvénybe iktatása ellen, amely a heti 40 munkaórá-
ban kötelezôen, külön díjazás nélkül további feladatok ellátását teszi
elrendelhetôvé.

2 0 0 5
2005. 02. 06. A PDSZ az Alkotmánybírósághoz fordul a 13. havi fizetés megvonása

jogszerûségének megállapítása ügyében.
2005. 06. 16. Kétórás figyelmeztetô sztrájkot tartanak Gyôrött a végelszámolás alatt

álló Rába Motor Kft. dolgozói.
2005. 09. 03. A Liga Szolidaritási Napot rendez Péten, tiltakozásul a Nitrogénmûvek

Rt. intézkedése ellen, mert a társaság elbocsát négy szakszervezeti
tisztségviselôt illetve üzemitanács-tagot, akik a jóléti célú ingatlanok
törvénytelen eladása miatt perelték a vállalatot. 

12-11-2002 The Trade Union Association of Military and Police Employees
(FRDÉSZ) protests because of the wage of the employees of the sphere
decreases by the measure of the inflation. 

2 0 0 3  
18-03-2003 The government and the social partners sign a common declaration for

the promotion of Hungary's EU accession in the National Council of
Interests Reconciliation. 

28-03-2003 The FRDÉSZ organizes a ten-day long attention-attracting demonstra-
tion on Kossuth Square protesting against the real wage decrease of the
official workforce. 

09-04-2003 The League issues a standpoint, as the sealing of its national campaign,
in which it encourages voting with a yes on the referendum. (83,76 % of
the validly voting constituents says a yes for the European Union
accession) 

01-09-2003 The PDSZ starts a petitioning action since the government modifies the
educational law, according to which teachers may be obliged to 496
hours of extra work yearly.

04-10-2003 The delegation of the League takes part in the demonstration of the
European Alliance of Trade Unions in Rome, which claims a stronger
social dimension in the European Union.

09-12-2003 The League protests, in a statement referring to many cases, against the
employers' attitude gained ground in the world of work, which is aiming
at the decapitation of the trade union officers doing their jobs with
disregarding of the international labour standards and laws. 

2 0 0 4
02-04-2004 The Hungarian trade unions join Alliance of European Trade Unions to

the initiation of an Employment Action day. 
01-05-2004 Hungary joins European Union, the trade unions welcome the accession

together.
28-05-2004 The Democratic Trade Union of educators keeps a demonstration in

front of the Ministry of Finance and the Ministry of Education. The stake
is at the negotiations of the labour organizations, the local governments
and the government in the topics of education, public health, the wage
demand of employees, military and policemen, firemen, clerks and all
employees working in the public utility service.

09-07-2004 The Independent Trade Union of the MÁV Hospital and Clinic keeps a
two-hour long warning strike, since the leadership of the hospital
denounces the collective contract. 

19-11-2004 The PDSZ protects against the codification of the new regulation on
educators in the financial plan, which makes it possible to order other
obligatory tasks without any extra commission in the 40 hours weekly.

2 0 0 5
06-02-2005 The PDSZ turns to the Constitutional Court in the interest of

establishing the legibility of the withdrawal of the 13th month payment.
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2005. 10. 09. A magyar tûzoltók Brüsszelbe vonulnak, hogy felhívják a figyelmet ar-
ra, a munkaidô hosszának magyar szabályozása ellentétes az EU-
direktívákkal. Ugyanezen a napon a tûzoltók, állambiztonságiak,
rendôrök, katonák, összességében harmincötezer további rendvé-
delmi dolgozó, akik a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Szövetsé-
gébe (FRDÉSZ) tömörültek, felvételüket kérik a LIGA Szakszerveze-
tekbe. 

2005. 11. 22. Az Országos Érdekegyeztetô Tanácsban a szakszervezetek hároméves
megállapodást kötnek a kötelezô legkisebb munkabérrôl és a kép-
zettségtôl függô garantált bérminimumokról a 2006-2008. évekre. 

2005. 12. 01. A Liga tagszervezeteinek képviselôi Esztergomban tüntetnek, hogy fel-
hívják a figyelmet a Munka Törvénykönyve betartására, és hogy a mun-
kafeltételek javítását kérjék a Magyar Suzuki Rt-nél. 

2005. 12. 09-10. A Liga december 9-10-én tartja X. Kongresszusát. A kongresszus
„rendkívüli” és rendes egyben. A szlogenje („Együtt”) a konföderáció
jelentôs növekedésére, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvé-
delmi Szövetségével való egyesülésre utal. A Liga tisztségviselôi: elnök
Gaskó István, társelnök Kónya Péter (FRDÉSZ), ügyvezetô alelnök Hor-
váth Lajos (Liga), gazdasági alelnök Hangonyi Zoltán (VDSzSz), alel-
nök Kerpen Gábor (PDSZ). Elnökségi tagok: Mészáros Géza (HOSZ),
Pongó Géza (FRSZ), Talabér Zoltán (PVDÉSZ), Alper László (Rába
Munkavállalók Szakszervezete), Markotán Károly (Paksi Atomerômû
Munkástanácsa), Németh Károly (Liga Vas megyei Szövetsége),
Selmeczy György (TDFSZ), dr. Takáts Lajos (Liga Egészségügyi Szövet-
ség).  

2 0 0 6
2006. 02. 01. A LIGA Szakszervezetek, hogy felhívja a figyelmet a munkáltatók jog-

sértésére, Fekete könyvet hoz nyilvánosságra a honlapján.
2006. 05. 01. Május elsején a Liga nem ünnepel együtt a társkonföderációkkal. A

Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium elôtt tartott demonstráción
a Liga vezetôi mellett a munkájukban jogtalanul ellehetetlenített tiszt-
ségviselôk fogalmazzák meg követelésüket a munkaügyi viszonyok ren-
dezéséért.

2006. 06. 30. A konföderációk közösen tüntetnek a kormány megszorító csomagja
ellen. A tüntetés jelmondata: Mutassunk sárga lapot a kormánynak! 

2006. 09. 09. A Liga kritikával illeti az „Új Egyensúly” kormányzati program megszo-
rításait. A Liga és a Munkástanácsok Országos Demonstrációs Bizottsá-
got hoz létre, és megfogalmazza, hogy az államháztartás egyensúlyának
visszaállítását más eszközökkel is, például a feketegazdaság elleni szigo-
rúbb fellépéssel kell megvalósítani. 

2006. 10. 14. Az FRDÉSZ figyelmeztetô demonstrációt szervez a fegyveres és rendvé-
delmi dolgozók és a kormány közötti megállapodás elmaradása miatt. 

16-06-2005 The workers of the Rába Motor Ltd.,which is under dissolution, keep a 2
hour-long warning strike in Gyôr. 

03-09-2005 The League organizes a Solidarity day in Pét, as for protesting against the
arrangements of Nitrogénmûvek Corp., because the company dismissed
4 trade union officers and works councils members, who sued the
company because of the illegal selling of the real estates with a welfare
aim. 

09-10-2005 The Hungarian firemen go to Brussels in order to attract attention to
that the Hungarian regulation of the length of the working hours is in
contrast with the EU directives. On the same day the firemen, state
securities, policemen, soldiers, totally thirty-five thousand additional law
enforcement employees, who formed the group of FRDÉSZ, apply for
admission to the LIGA Trade Unions.

22-11-2005 In the National Council of Interests Reconciliation trade unions make a
three-year agreement on the obligatory lowest wage and the guaranteed
minimum wages depending on qualification for the years of 2006-2008. 

01-12-2005 The representatives of the League's member organizations demonstrate
in Esztergom in order to call the attention for keeping the laws of the
Labour Code, and that let the correction of the working conditions be
asked at the Hungarian Suzuki Co.  

09-12-2005 – 10-12-2005
The tenth Congress of the League is kept on the 9th and 10th of
December. The congress is extraordinary and normal in one. Its slogan
“Together” refers the confederation's considerable increase, the
amalgamation with the FRDÉSZ. The League's officers: President: István
Gaskó, Co-chairman: Péter Kónya (FRDÉSZ), Manager Vice President:
Lajos Horváth (LIGA), Economic Vice President: Zoltán Hangonyi
(VDSZSZ), Vice President: Gábor Kerpen (PDSZ). Presidency members:
Géza Butcher (HOSZ), Géza Pongó (FRSZ), Zoltán Talabér (PVDÉSZ),
László Alper (Trade Union of Rába Employees), Károly Markotán
(Workers' Council of Nuclear Plant of Paks),  Károly Németh (LIGA
Association of Vas county), György Selmeczy (TDFSZ), Lajos Takáts Dr
(LIGA Association of Health).

2 0 0 6
01-02-2006 The LIGA Trade Unions call the attention for employers' infringement

publishes the Black Book on its website. 
01-05-2006 The League does not celebrate on the first of May together with partner

confederations. On the demonstration in front of the Ministry of Labour
the officers made illegally unviable in their work formulate their claim to
settle their labour circumstances.

30-06-2006 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! 

09-09-2006 The League criticises the restrictions of the “new balance” government
program. The League and the Workers' Councils form the National
Demonstration Committee and declares that the balance of finances has
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2006. 10. 28. Az Alagútnál tüntet a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok a
konvergencia-program megszorításai ellen. 

2006. 11. 29. A közszféra egységesen lép fel a bérek és a munkahelyek védelmében,
Budapesten az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság felhívására
együtt demonstrál. 

2006. 12. 30. A kormány és a szakszervezeti oldal aláírja azt a megállapodást, misze-
rint a közalkalmazotti illetményalapot legalább 4 százalékkal növeli a
kormány, és a 13. havi illetményt ismét év végén folyósítják. 

2 0 0 7
2007. 01. 26. Az éves bérajánlásról megállapodnak a szociális partnerek azzal a Liga-

kiegészítéssel, hogy a privát szféra munkahelyeire vonatkozó ajánlási
sáv alsó értéke jelenti a közszférában folyó tárgyalások centrumát.

2007. 03. 27. Öt – köztük a LIGA-tag légiközlekedési – szakszervezet közremûködé-
sével háromórás sztrájk tör ki Ferihegyen. A sztrájk a kollektív szerzô-
dés aláírásáért, illetve béremelésért folyik.  

2007. 04. 20. Az OÉT elé terjeszti a kormányzat az Mt. módosítására vonatkozó elô-
terjesztést, amelyben az európai szabályozással összhangban újraszabá-
lyozzák például a korábban alkotmányellenesnek ítélt egészségügyi
ügyeleti szabályozást. A Liga álláspontja szerint a munkaidô-irányelv
elôterjesztés csak abban az esetben támogatandó, ha a kormányzat
egyúttal napirendre tûzi – a tûzoltókat érintôen – a szolgálati törvény
módosítását is. 

2007. 05. 01. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a Munkástaná-
csok Országos Szövetsége a képviselôi irodaház melletti Olimpiai em-
lékparkban tiltakozik a kormány kiadáscsökkentési politikája ellen. A
gyûlés jelmondata: ,,Közös teherviselést”. 

2007. 05. 16. A tanárok óraszámának szeptemberi tervezett növelése ellen kezdett
aláírásgyûjtés eredménnyel jár, az Országgyûlésnek újra kell tárgyalni a
törvényt.

2007. 06. 01. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
(FRDÉSZ) június 1-jén, mintegy másfélezer egyenruhás részvételével
fáklyás demonstrációt tart. A demonstrálók tiltakoznak a szolgálati tör-
vény tervezett módosítása ellen, amely tovább csorbítaná szerzett jogai-
kat. 

2007. 06. 30. A Suzuki gyár elôtt a tisztességes bánásmódért, a tisztességes munka-
idôért tüntet a LIGA Szakszervezetek.

2007. 08. 15. Az orvosok szakmai, gazdasági, szociális és munkavállalói érdekeinek
hatékonyabb képviselete, védelme és érvényesítése érdekében együtt-
mûködési megállapodást köt a Magyar Orvosi Kamara és a Független
Szakszervezetek Demokratikus Ligája. 

2007. 09. 21. A Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
(VDSZSZ) rendkívüli kongresszusa úgy határoz, hogy kilép az Auto-

to be restored by other means like a stricter presence of authority against
illegal (black) economy. 

14-10-2006 FRDÉSZ organises warning demonstrations because the failure of
agreement between Military and Police Employees and the government.  

28-10-2006 The LIGA Trade Unions and the Workers' Councils demonstrate against
restriction of the convergence program before the Alagút (the Tunnel). 

29-11-2006 The public sector uniformly appears on the demonstration for the wages
and the workplaces. In Budapest a Unified Public Sector Strike
Committee (Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság) calls for demonst-
rating together. 

30-12-2006 The government and the trade union side sign the agreement on that
the government increases the public servants' remuneration basis by at
least 4 percent, and the 13th monthly remuneration is paid out at the
end of a year again.

2 0 0 7
26-01-2007 Social partners agree on annual wage recommendation with the League-

appendix which says the centre of negotiations about public sector is the
recommendation lane of the private sector positions. 

27-03-2007 Five trade unions – the airtransport member of LIGA is among them –
go on a three hour strike at Ferihegy. The strike is for signing collateral
agreement and increasing wages and payment. 

20-04-2007 The government submitted the modification of the Act of Labour for
OÉT (National Council of Interests Reconciliation) in which the
unconstitutional health sector night-duty is readjusted in accordance
with EU regulations.  According to the opinion of the League the
working hours principle can be supported only if the government places
on the agenda the modification Act of Service in connection with
firemen.  

01-05-2007 Representatives of the Democratic League of Independent Trade
Unions and the National Confederation of Workers' Councils
demonstrate in the Olympic memorial park next to the office building
for MPs. The motto of the assembly was “Common bearing of taxes!” 

16-05-2007 The collection of signature against increasing the working hours of
teachers was fruitful, the Act has to be revote in the Parliament.

01-06-2007 The Association for Protecting Interest of Armed Forces and Police
Workers (Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége,
FRDÉSZ) made a torch-demonstration on 1st June with one and a half
thousand protestors in uniform. Protestors are against the modification
of Act of Service which would derogate their obtained rights. 

30-06-2007 The LIGA Trade Unions protest for the honest treatment, the honest
working hours before Suzuki Factories.

15-08-2007 An agreement was made between the Hungarian Chamber of Physicians
(Magyar Orvosi Kamara) and the Democratic League of Independent
Trade Unions (Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája) for a
more effective professional, economic, social and labour representation
of doctors. 
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nóm Szakszervezeti Szövetségbôl és csatlakozik a LIGA konföderáció-
hoz. 

2007. 11. 21. A LIGA Szakszervezetek Társadalmi Szolidaritási Nap névvel tüntet az
egészségbiztosítási privatizáció ellen. A felhíváshoz seregnyi civil szerve-
zet csatlakozik. 

2007. 12. 14. A LIGA Szakszervezetek rendkívüli kongresszust rendez, amelyen egye-
sül a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével,
majd felveszi a tagszervezetek közé a Magyar Orvosok Szövetségét. A
szervezet Alapszabálya módosul, majd megválasztják az új tisztség-
viselôket: Gál Rezsô, a VDSZSZ elnökeként a LIGA társelnöke, míg dr.
Gyenes Géza MOSZ-elnök elnökségi tagként dolgozhat a továbbiak-
ban. 

2007. 12. 15. Budapesten tüntetést tartanak az egészségbiztosítási törvényt ellenzô
szervezetek, „mentsük meg a TB-t”, valamint „az ember számítson, ne
a profit” feliratú transzparenseket emelnek magasba. 

2007. 12. 17. A parlamenti szavazás elôtt országszerte sztrájkokat és tiltakozó akció-
kat tartanak az egészségbiztosítási törvény ellen.

2 0 0 8
2008. 01. 09. A Liga Szakszervezetek bejelenti, hogy a múlt év december 17-én elfo-

gadott – ám a köztársasági elnök által ki nem hirdetett – egészségbizto-
sítási törvény ellen „TB-mentô” népszavazást kezdeményez. 

2008. 02. 01. Öt napig sztrájkol a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete. A sztrájk
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter 2005-ös ígéretének be-
hajtásáért indul, hogy valamennyi vasutas munkavállaló részesüljön a
MÁV Cargo Zrt. privatizációjának bevételébôl, és a kiszervezett munka-
vállalók 10 százalékos alapbéremelést kapjanak. 

2008. 03. 12. A villamosenergia-ipari dolgozók a német és a francia nagykövetség
elôtt tüntetnek, mert – bár a szükséges forrás rendelkezésre áll – az
energiaipari óriásvállalatok, az EdF, az E.On és az RWE nem kötnek
bérmegállapodást. 

2008. 03. 27. A Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók március 27-i küldöttgyûlése kez-
deményezi a Kormánnyal a múlt év december 4-én megkötött, a köz-
szféra 2008. évi kereset-alakulásairól szóló megállapodás felülvizsgála-
tát, mivel az inflációs elôrejelzés 5,9 százalékra nôtt. 

2008. 04. 10. A LIGA Szakszervezetek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, az
Egészségügyben és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete, az Élôlánc Magyarországért Humanista Mozgalom, a
Levegô Munkacsoport, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége, a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Szociális Fórum Szoci-
ális Kerekasztala, a Mentôdolgozók Önálló Szakszervezete, a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesülete, a Védegylet, az Albert házaspárral közö-

21-09-2007 The special congress of the Trade Union Federation of Electric Energy
Industry Workers (Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége, VDSZSZ) decides to resign from Autonomous Trade Union
Confederation and joins the LIGA Confederation. 

21-11-2007 The LIGA Trade Unions demonstrates under the title Social Solidarity
Day which aims to resist the privatisation of health insurance. Packs of
civil organisations join the announcement. 

14-12-2007 The LIGA Trade Unions holds its special congress on which it emerges
with Trade Union Federation of Electric Energy Industry Workers (Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége), and accepts the
Federation of Hungarian Physicians as a new member. The memo-
randum of the trade union is modified and the new office-bearers are
elected: Rezsô Gál, the president of VDSZSZ as the co-president of LIGA,
dr. Géza Gyenes the president of MOSZ as chairman. 

15-12-2007 In Budapest organisations protest against the Act of Health Insurance
lifting up signs with transparencies “Let's save National Insurance!” and
“People count, not the profit!” 

17-12-2007 Before voting in the Parliament strikes and demonstrations are kept
against the Act of Health Insurance throughout the country.

2 0 0 8
09-01-2008 The LIGA Trade Unions make an announcement that it initiate a

National Insurance Saving Referendum against the Act of Health
Insurance passed by the Parliament on 17th December but not
announced by the President of the Republic.  

01-02-2008 Free Trade Union of Railway Workers is on strike for 5 days (Vasúti
Dolgozók Szabad Szakszervezete). The strike started to get the promises
of 2005 of János Kóka, the Minister of Economy and Transport, that all
railway employees to get their share of incomes from the privatisation of
MÁV Cargo Zrt. And the outsourced employees to get 10 percent
increase of payment.  

12-03-2008 Electric energy industry workers protest in front of the German and
French embassies because energy industry giants EdF, E.On, RWE do not
want to agree on increase of payment however they have the sources for
that.  

27-03-2008 The delegation of military and police employees initiate to revise
agreements on public sector development of payment for 2008 signed
on 4th December of the previous year because inflation prognosis has
raised to 5,9 percent.  

10-04-2008 The LIGA Trade Unions, the National Federation of Workers' Councils
(Munkástanácsok Országos Szövetsége), 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 Air Workgroup (Levegô Munkacsoport), the Federation of
Hungarian Farmers Circles and Associations (Magyar Gazdakörök és
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sen, benyújtják a 491 958 összegyûjtött aláírást az Országos Választási
Irodának. 

2008. 07. 14. Ismét sztrájkol a VDSzSz. A február elsején megkezdett és idôközben
többször is felfüggesztett gördülô sztrájk ellenére nem közelednek az
álláspontok.

2008. 10. 07. A Tisztes Munka Világnapjának gondolata összetereli a szakszervezeti
konföderációkat. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium épülete elôtt,
ezer fôs demonstráció keretében a magyar szakszervezetek az európai
szakszervezetekkel együtt lépnek fel a munkavállalók jogaiért, a szoli-
daritásért, a szegénység és az egyenlôtlenségek megszüntetéséért. 

2008. 10. 10. A miniszterelnök a pénzügyi világválság Magyarországra gyakorolt ha-
tásairól a pártok és társadalmi szervezetek részvételével Nemzeti Csú-
csot hív össze. A szakszervezetek közlik, nem tartható, hogy ismét a
bérbôl és fizetésbôl élôkre hárítsák a válság miatti megszorításokat. 

2008. 11. 10. November 10-én az Alkotmánybíróság úgy dönt, alkotmányellenes az
Országos Érdekegyeztetô Tanácsról, valamint az ágazati párbeszédbi-
zottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirôl szó-
ló törvények több rendelkezése. Kérdéses, hogy a jövôben fennmarad-
nak-e a szociális partnerek elsôsorban a minimálbér megállapításával és
a versenyszférára vonatkozó bérajánlás elfogadásával kapcsolatos
„erôs” jogosítványai.

Gazdaszövetkezetek Szövetsége), the National Chamber of Physicians
(Magyar Orvosi Kamara), the Social Roundtable of the Hungarian Social
Forum (Magyar Szociális Fórum Szociális Kerekasztala), the Inde-
pendent Trade Union of Ambulance (Mentôdolgozók Önálló Szakszer-
vezete), the Association of Large Families (Nagycsaládosok Országos
Egyesülete), the “Védegylet” with the Albert-couple hand in the
collected 491,958 signatures to to the National Election Office. 

14-07-2008 The VDSZSZ is on strike again. There are no approaches despite the
rolling strikes started in February and paused many times since that
time.

07-10-2008 The idea of the world day of honest work makes confederations come
together. Hungarian trade unions protest for the rights of employees,
solidarity, and against poverty and inequality with other European trade
unions in front of the building of the Ministry of Social and Labour
Affairs in the frames of a demonstration of a thousand. 

10-10-2008 The Prime Minister assembles a National Summit on effects of financial
world crisis on Hungary participating by parties and social organisations.
Trade unions announce that it is unmaintainable to devolve restrictions
because of the crisis upon employees living from payment and wages.  

10-11-2008 The Constitutional Court decides that many arrangements of the acts on
social dialogue for medium level, for branch level and for the level of
National Council of Interests Reconciliation is unconstitutional. It is
query if strong licences of social partners can sustain for the future in
cases of determining minimum wage and wage offers for the private
sector. 
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