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2010 
2010 első félévében az OÉT nagyobb horderejű kérdésekről a leköszönő kormányzattal már 
nem tárgyalt, tevékenysége főleg a szokásos beszámoltatási-ellenőrzési funkciók gyakorlására 
szorítkozott. A 2011. évi magyar EU elnökséggel kapcsolatos tájékoztatón a szociális 
partnerek fokozottabb bevonását sürgettük a felkészülési folyamatba, valamint az elnöki 
ciklus lebonyolításába. 
 
Az új kormánnyal szemben a LIGA Szakszervezetek várakozó állásponton volt, a szokásos 
100 napos türelmi idő megadásával kívánt lehetőséget adni politikájának kialakítására. Óvatos 
derűlátással néztünk az érdekegyeztetési fórumokon várható egyeztetésekre, a szociális 
partnerség megújítására. 
 
A miniszterelnök 2010. június 8-án a parlamentben ismertette a 29 pontból álló első gazdasági 
akciótervét. A bejelentést nem előzte meg tárgyalás a szociális partnerekkel, néhány 
intézkedése hidegzuhanyként hatott. 
 
Első és kétségkívül legnagyobb társadalmi hatású a jelentős adócsökkentés és az adózás 
egyszerűsítése címén bevezetésre kerülő 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadó-rendszer 
bevezetése, kombinálva a családi adózással.  
 
Legnagyobb vihart a pazarlás és az igazságtalanságok visszaszorítására bevezetett, a hatvan 
napon túli végkielégítések és egyéb, béren kívüli juttatásokra a közszférában kivetett, 
visszamenőleges hatályú 98%-os adó jelentette. 
 
A LIGA álláspontja szerint a törvény több szempontból sértette a munkavállalók érdekeit, és 
ellentétes volt a jogállam alkotmányos elveivel. Álláspontunk szerint a munkavállalókat 
törvény vagy kollektív szerződés rendelkezése alapján megillető kifizetések esetében nem 
merülhet fel a jó erkölcsbe ütköző tényállás. A törvény visszaható hatálya és konfiskáló 
jellege, amely az adózást nem közteherviselési célból, hanem szankcióként alkalmazta, 
megítélésünk szerint sértette az Alkotmányt, és sok munkavállaló esetében súlyos 
élethelyzetet idézett volna elő. Az OÉT összehívására nem került sor, a javaslatot benyújtó 
kormánypárti frakcióvezetővel azonban létrejött tárgyalás, amely eredménytelennek 
bizonyult. A LIGA az Alkotmánybírósághoz fordult, amely a törvényt megsemmisítette. 
Sajnos, ez nem bizonyult elegendőnek, a parlamenti többség ismét módosította az 
Alkotmányt, korlátozta az Alkotmánybíróság hatáskörét, és ismételten elfogadta a törvényt, 
ezúttal már öt évre visszaható hatállyal.  
 
Részsiker, hogy – rendhagyó módon – az OKÉT keretei között tárgyalást folytattunk Lázár 
János országgyűlési képviselővel, akivel sikerült szóbeli megállapodást kötni a nem vezető 
állású munkavállalók esetében az adó alá nem vont jövedelmek megemeléséről és a tárgyévi 
szabadság megváltásának figyelmen kívül hagyásáról. (Előbbi javaslat a PDSZ 
kezdeményezése volt.) Mindezekkel együtt a LIGA a törvénnyel kapcsolatban ismételten az 
Alkotmánybírósághoz fordult.  
 
A kormány az első akcióterv keretében bevezette az adórendszeren kívüli, adózás alá nem 
vont kereset fogalmát. Lehetővé vált, hogy magánszemély adózott jövedelméből más 
magánszemély számára munkalehetőséget biztosítson, - jellemzően a házi, háztartási jellegű 
munkák esetében – úgy, hogy a tevékenységet végzőt adók-és járulékkötelezettség nem 
terheli. 
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A külső személyek által végzett háztartási munka szinte kizárólagosan a feketefoglalkoztatás 
viszonyai között zajlik. A LIGA törekvése, hogy ezek a tevékenységek speciális állami 
támogatással legális, biztosítással járó munkaviszonnyá alakuljanak. Ehelyett azonban a 
feketemunka legalizálását végezte el a törvény. 
 
Az első gazdasági akciótervvel egy időben a parlament kormánypárti többsége megváltoztatta 
a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt, bevezetve a kormánytisztviselői jogállást, és 
ebben a körben az indoklás nélküli felmentés intézményét. A LIGA élesen támadta a 
jogszabályt, mivel úgy tartotta, hogy az az alapvető munkavállalói jogok – az önkényes 
elbocsátás tilalmának, mint a munkajog egyik legfontosabb vívmányának - súlyos megsértése. 
A jogszabály különösen abban a vonatkozásban jelent veszélyt a munkavállalókra, hogy 
amennyiben a foglalkoztatási, felmentési garanciákkal leginkább védett köztisztviselők 
esetében ez elfogadottá válik, felmerülhet a piaci szféra esetében is. A könnyebb elbocsátások 
lehetőségének megteremtése a munkáltatók régi törekvése, amely várhatóan újabb lendületet 
kap. (Időközben az indoklás nélküli felmentést az önkormányzati dolgozókra is 
kiterjesztették.) 
 
A LIGA a Lisszaboni Szerződés és az Alapjogi Charta megsértése miatt az Európai 
Bizottsághoz, valamint az Alkotmánybírósághoz fordult.  
 
A kormányváltást követően elindult az új Alkotmány elfogadására irányuló folyamat. A 
LIGA Elnöksége úgy döntött, hogy javaslatot készítünk az alaptörvény tartalmát illetően, és 
javaslatainkat megküldjük az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő eseti bizottságának.  
Javaslatunkban kizárólag az egyéni és kollektív munkavállalói jogokra összpontosítottunk. 
 
A nyári időszak törvényhozása rendhagyóan alakult. Szemben a jogalkotás rendjével, a 
törvényjavaslatokat nem a kormány nyújtotta be, így rendre elmaradtak az előírt kormányzati 
és társadalmi egyeztetések. A LIGA követelte a törvényes rend helyreállítását, az OÉT 
összehívását, amelyre csak halogató választ kaptunk a kormánytól. Így álláspontunk 
ismertetésére, érveink bemutatására a média nyújtotta lehetőségekkel kellett fokozottan élni. 
 
A választásokat követően szeptember közepén került sor az OÉT első ülésére, amelyen a 
miniszterelnök is részt vett. A napirenden az OÉT 2. félévének munkarendje szerepelt, de 
természetesen az ülés jelentősége ezen túlmutatott. A szociális partnerek kifejezték azt az 
elvárásukat, hogy a makroszintű érdekegyeztetés fórumai a törvényes rendben működjenek, 
amelyre a kormányfő ígéretet is tett. A munkatervbe a szokásoknak megfelelően az őszi 
időszak gazdasági törvényei kerültek. Felvetettük a korengedményes és korkedvezményes 
nyugdíjazással kapcsolatos problémákat is, jelezve, azok megoldása nem tűr halasztást. 
 
Legfontosabb elemként elhangzott, hogy az egykulcsos, arányos adó szöges ellentéte a LIGA 
programjában foglalt progresszív adórendszernek, társadalmi hatásában antiszolidáris, a vélt 
gazdasági előnyei nem bizonyítottak. 
 
A 2011-es évre szóló bérajánlás kimunkálására a megszokotthoz képest későn, novemberben 
kezdtünk hozzá. Ismét csak rendhagyó módon a kormány javaslatot tett az ajánlás minden 
elemére. Eszerint kezdeményezték - 2011. január 1-jétől -, hogy az országos minimálbér 
legalább 4,5%-kal, havi 76.800 forintra, a legalább középfokú végzettséget igénylő 
munkakörben dolgozók garantált bérminimuma legalább 3,4%-kal, 92.500 forintra 
emelkedjen. A kormányzati oldal továbbá azt javasolta, hogy az OÉT az alacsony és a 
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közepes kereseti kategóriákba tartozó munkavállalók esetében a bruttó kereseteknek a 
prognosztizált inflációt meghaladó, 5%-os növelését ajánlja 2011-ben a vállalkozási 
szférának. Az adóváltozásokra tekintettel az OÉT ne tegyen ajánlást a bruttó keresetek 
növelésére a magasabb kereseti kategóriákban. A kormányzat nem zárkózott el attól, hogy a 
szociális partnerek kétoldalú megegyezése esetén magasabb mértékekhez is hozzájáruljon. 
 
A LIGA Tanács a megszokotthoz képest szélesebb mandátumot adott a tárgyalócsoportnak a 
bértárgyalásokra. Ennek megfelelően alapelvünk az volt, hogy a bérpolitikai elemek – 
minimálbér, garantált bérminimum és a keresetajánlás – a gazdaság teljesítményével 
összhangban, azzal arányosan növekedjenek. Igényt tartottunk az adóváltozásokból következő 
nominális keresetcsökkenés minden esetben történő kompenzációjára. Az adókedvezmények 
(pl. családi adókedvezmény) nem képezik a bértárgyalások elemét. A garantált bérminimum 
intézményét meg kell őrizni. Ezeket a követelményeket a közszféra bértárgyalásain is 
képviselni kell. Törekvéseink foglalata az a prioritás volt, hogy a foglalkoztatottsági szint 
megőrzését, lehetőség szerint növelését szem előtt kell tartani. 
 
Szűk egy hónap alatt megszületett a megállapodás, amelyben részleges eredményeket értünk 
el. Abban egyetértés volt a tárgyalófelek között, hogy a 4-6 százalékos ajánlott keresetemelést 
a nettó keresetek csökkentésének ellensúlyozására kell fordítani. Ez a megközelítés azonban 
azzal is jár, hogy a reálkereset-növekedésre a bérek zöménél nincsen esély, hasonlóan a 
gazdasági növekedés eredményéből való részesedéshez. A minimálbér szerény, 154 forintos 
nettó emelése további reálérték-vesztést eredményez. A minimálbér és a garantált 
bérminimum közötti arány fenntartása nem sikerült, utóbbinak csak szerényebb mértékű 
emelése vált lehetségessé. Egyedül maradtunk azzal a törekvésünkkel, hogy a közszféra 
bértárgyalása számára is iránymutató legyen az ajánlás. 
 
A kormányzat az év utolsó harmadában a nyugdíjrendszert illetően több, nagy horderejű 
intézkedést hozott. A nők 40 éves szolgálati időn alapuló nyugdíjazását a LIGA támogatta, 
bár észrevételeket tettünk. Egyrészt a szolgálati és a jogosultsági idő megkülönböztetése 
rendszeridegen, amely sokak számára teszi elérhetetlenné az igénybevételt. Másrészt az 
intézkedés diszkriminatív a férfiakkal szemben. (Nyugdíjbiztosítási szempontból az ő 
kedvezményezésük indokoltabb lenne, a várható élettartam különbözősége okán.) Ennél 
lényegesebb azonban az, hogy precedens jelleggel elismerésre került a szolgálati idő 
elsőbbsége a főszabályként funkcionáló életkorral szemben, ami a LIGA törekvéseinek 
középpontjában áll, és a későbbi reformok alapját is képezheti. 
 
A korengedményes és a korkedvezményes nyugdíjak határidős problémáját minden fórumon, 
minden lehetséges eszközzel képviseltük. A december 22-i Szociális Bizottsági ülésen 
kaptunk megnyugtató választ az igénybevételi lehetőség meghosszabbítására, amely azóta 
többszöri meghosszabbításon esett át, jelenleg 2014 év végéig marad a rendszer biztosan. 
A közszféra érdekeit az összes tárgyalófórumon képviseltük. Az elmúlt év történéseit és az 
idei évre vonatkozó szabályozást tekintve megállapíthatjuk, hogy a közszférában folytatódnak 
az elmúlt évek megszorításai, a bérbefagyasztás és a létszámcsökkentés. 
 
2010-ben sajnos több esetben is sor került tagszervezeteink választott tisztségviselőinek 
elbocsátására, jellemzően rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal. Így a Kereskedelmi 
Dolgozók Független Szakszervezete, valamint az Elektronikai Dolgozók Szabad 
Szakszervezete több vezető tisztségviselőjének munkaviszonyát is megszüntette a munkáltató, 
a rendkívüli felmondásra tekintettel a LIGA mint felsőbb szakszervezeti szerv csak a 
véleményezési jogát gyakorolhatta. A szakszervezet kérésére megtagadtuk az előzetes 
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egyetértést az Olajipari Szakszervezet alelnöke munkaviszonyának rendes felmondással való 
megszüntetéséhez.  
 
2010-ben az oktatási program koncepcionális eleme volt, hogy a tevékenység kapcsolódjon a 
LIGA Szakszervezetek programjában megfogalmazott célokhoz. Ilyenek voltak a 
nyugdíjrendszer átalakításának kérdései, a foglalkoztatáspolitikai prioritások és a szakképzési 
rendszer felügyeletében való aktív szerepvállalás.  
 
A konferenciák tekintetében a LIGA Szakszervezetek a megfogalmazott céloknál bővebb 
tematikát valósított meg. A konföderáció foglalkozott a hazánkat sújtó foglalkoztatáspolitikai 
válsággal, a munkavédelem helyzetével, a szakszervezetek közötti együttműködés 
fejlesztésével, az esélyegyenlőséggel és a nyugdíjrendszer átalakításával. A konferenciákon 
összesen közel 400 vettek részt, akik színvonalas előadásokat hallhattak, magyar és külföldi 
előadóktól. A konferenciák közül néhány a FES támogatásával, más szakszervezeti 
konföderációk bevonásával valósult meg (Ifjúsági, Esélyegyenlőségi, Szolidaritás 
konferencia).   
 
Az oktatási program még év elején kihirdetésre került hogy a szakszervezetek kellő időben 
felkészülhessenek rá, és kiválasszák azokat a tisztségviselőket, akiket küldeni szándékoznak 
az általános és tematikus tanfolyamokra. Összességében kellő létszámban – központi 
tanfolyamainkon közel 400-an - és lelkesedéssel vettek részt a hallgatók a tanfolyamokon, és 
elmondható, hogy hasznosnak, tartalmasnak tartották a LIGA Szakszervezetek oktatási és 
egyéb rendezvényeit.  
 
2010-ben öt új kiadvány jelent meg, valamint Schnider Marianna Munkafüzet c. 
kiadványának újranyomása történt meg. Az új kiadványok közül kettő kifejezetten a helyi 
tisztségviselőknek és szervezőknek készült, egy a munkavédelmi képviselőknek, illetve a 
szakszervezetek munkavédelemmel kapcsolatos jogosítványait, valamint a jogszabályok 
megvalósulásának lehetőségeit elemezte, és kettő szakmai kiadvány volt. A szakmai 
kiadványok egyike a foglalkoztatásról, a másik a munkaidő-szervezésről született 
tanulmányokat gyűjtötte össze. 
 
2010-ben a hagyományos kommunikációs csatornáinkon keresztül a szakszervezeti 
konföderációk közül meghatározó hangsúlyt kaptunk a médiában. A Duna Televízión futó 
Különvélemény című műsorunk ugyan csak az év 10 hónapjában került műsorra, ezzel együtt 
16 adást készítettünk és összesen 4320 percig volt a világ minden pontján nézhető a LIGA 
Szakszervezetek által fontosnak ítélt téma alapján készült aktuális riport. 
 
A LIGA Szakszervezetek kommunikációjában 2010-ben megjelentek az úgynevezett Web 
2.0-ás alkalmazások, így a Facebook, a Youtube, a Picasa. Hogy ezeket az interaktív 
multimédiás alkalmazásokat teljes mértékben kihasználhassuk, az új honlap integrálja 
funkcióikat. A Youtube videómegosztó portálon való megjelenésünk egybeesett a saját 
gyártású videóklippek forgatásával és gyártásával, amelyek a 21. század igényeinek 
megfelelve, a lehető legfelhasználó-barátabb módon összegzik egy-egy akciónkat.  
 
Ilyen akciók voltak az április 28-i munkahelyi balesetben elhunytak emléknapja, a május 
elsejei „munkavállalói terhek piramisa” felépítése a Kossuth téren, vagy a szeptember 29-i 
„vetkőzés a fekete munka ellen”.  
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A nemzetközi szervezetekkel állandó kapcsolatban álló LIGA Szakszervezetek fontosnak 
tartja bilaterális nemzetközi kapcsolatai ápolását is. 2010-ben számos nemzetközi 
társkonföderáció kongresszusára és konferenciájára kaptunk meghívást, hozzánk is érkeztek 
külföldi előadók, továbbá tagjaink részt vettek nemzetközi szakszervezeti képzéseken és a 
sikeres kooperációt fémjelzi több nemzetközi szakmai projektünk is.  
 
A LIGA Szakszervezetek rendszeresen részt vesz az ETUC és az ITUC-PERC nemzetközi 
Végrehajtó, Női és Ifjúsági Bizottsági ülésein. A LIGA Szakszervezetek delegációja minden 
évben, így 2010-ben is részt vett a Genfben megrendezésre kerülő ILO Világkonferencián, 
ahol a munka világát érintő legfontosabb kérdésekről tárgyalnak.  
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2011 
2011-ben az Orbán kormány a hazai társadalmi, gazdasági rendszer alapvető, minden területre 
kiterjedő átalakításába fogott, amelyet viharos gyorsasággal hajtott végre az év során. A 
törvényalkotás intézményesült garanciáit – így a benyújtás előtti társadalmi vitát, széleskörű 
társadalmi párbeszédet, a megfelelő időtartamú részletes parlamenti vitát stb. - gyakorlatilag 
kiiktatták. A kormányzó koalíció a kétharmados parlamenti felhatalmazást úgy értelmezte, 
hogy szabad kezet kapott bármilyen, általa szükségesnek tartott változtatásra. A változtatások 
átfogó irányaként az állami centralizáció térnyerése, a szabályozás, tulajdonlás, irányítás 
koncentrálása, az állampolgári és munkavállalói jogok egy részének visszavétele, gazdasági 
értelemben további megszorítások alkalmazása valósult meg. 
 
Mindezekből következően a triparit érdekegyeztetés, a szociális partnerség a kormány 
részéről teljes tagadásra került. A törvényben garantált intézmények – az Országos 
Érdekegyeztető Tanács és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács – összehívására 
az év első felében nem került sor, a szociális párbeszéd gyakorlatilag megszűnt. 
 
A LIGA apparátusának és egész szervezetének nagy kihívást jelentett ez az állapot. A LIGA 
konföderáció legfontosabb feladata a munkavállalók érdekeinek makroszintű képviselete, a 
jogszabályalkotás befolyásolása. Elsőrendű célkitűzésünk az volt, hogy a kormányt 
rákényszerítsük a tárgyalásokra, és lehetőség szerint megállapodásokban érvényesítsük a 
tagságunk, a munkavállalók jogos elvárásait. Ez a folyamat igen hosszadalmas és 
nehézségekkel teli volt, amelyben a szakszervezeti eszköztár minden elemét felvonultattuk. 
 
Az OÉT munkavállalói oldalának szokásos együttműködését fenntartottuk, és számtalan 
alkalommal közösen kezdeményeztük a kormánynál a törvényes működés helyreállítását. 
Elkészült az I. féléves munkaterv, amelyet az oldal kiegészítésekkel elfogadott, hasonlóan az 
OÉT átalakításáról szóló kormányzati tervvel, amely a bizottsági struktúra átalakításáról szólt. 
Tárgyalásokra azonban továbbra sem került sor.  
 
Mozgósítottuk nemzetközi szakszervezeti kapcsolatainkat, hogy gyakoroljunk közösen 
nyomást a kormányra. (John Monks, az ETUC akkori főtitkára és Orbán Viktor 
miniszterelnök között létre is jött egy brüsszeli találkozó.) A LIGA, törvényes és jogos 
érdekeink csorbítását látva, minden lehetséges jogi fórumot igénybevett a nélkülünk és 
ellenünkre meghozott törvények hatálytalanítására. A szakértői stáb a törvényhozási dömping 
követését is csak nagy nehézségek árán tudta biztosítani, ennek ellenére javaslatok tömegével 
próbáltuk a jogszabályalkotást befolyásolni.  
 
Az év elejétől szerveztük az ETUC szokásos tüntetését, amelyre mindig az unió soros 
elnökségét adó országban kerül sor. A tüntetés fő követelése az unió országaiban alkalmazott 
megszorítások elvetése volt. Bár a magyar kormány szóhasználatában megszorításokról nem 
esett szó, a valóságban komoly szigorításokra került sor. Így a nemzetközi tüntetést a hazai 
politika elutasítására, a szakszervezeti tagság, a munkavállalók aktivizálására, a párbeszéd 
követelésére használtuk fel. Az április 9-i szakszervezeti tüntetés, a LIGA jól látható, 
meghatározó részvételével, minden várakozást felülmúlt, és bizonyította a szakszervezetek 
akcióképességét. 
 
A kormány azonban hajthatatlan maradt. 2011 márciusában megjelentette a Széll Kálmán 
Tervet, a hozzá kapcsolódó Bürokráciacsökkentő programot, és az ezek alapján elkészítette és 
benyújtotta Brüsszelnek a módosított konvergencia-programot.  
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A változtatások értelme összefoglalóan az, hogy a munkaerő tisztán árujellegét oldó, 
garanciális elemeket a munkaerőpiacon, a szociális biztonsági rendszerben a minimumra 
szorítsák vissza. Az első lépések a passzív táppénz megszüntetése, a táppénz összegének 
kurtítása, majd az álláskeresési járadék folyósítási idejének maximum 3 hónapra csökkentése, 
mértékének drasztikus visszavágása voltak. Mindkét ellátás klasszikusan biztosításelvű, a 
járadékok azonban a módosítások következtében inkább egy alacsony színvonalú szociális 
ellátásként működnek. (Az álláskeresési járadék az uniós ajánlásnak sem felel meg, abban a 
folyósítási időtartam optimális mértéke legalább 6-12 hónap.) 
 
A Széll Kálmán Terv tartalmazott egy baljóslatú megfogalmazást arról, hogy nyugellátást a 
jövőben csak az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek folyósítanak. Ez érintette a 
szolgálati-, korengedményes-, korkedvezményes-, rokkantsági- és az előrehozott öregségi 
nyugdíjakat egyaránt. Az alkotmány korábban a megállapított nyugdíjak és a várományok 
védelmét a tulajdonjogoknak megfelelő szilárd védelemben részesítette. Önálló képviselői 
indítvány formájában azonban sor került olyan alkotmánymódosításra, amely révén lehetőség 
nyílt a nyugdíjak csökkentésére, szociális ellátássá alakítására, valamint megvonására is.  
 
A tervek óriási felháborodást váltottak ki, és a LIGA-t megfelelő válaszlépésekre sarkallták. 
Többirányú stratégia mellett döntöttünk. Egyfelől médiakampányba kezdtünk a jogaink 
érdekében, szemben a kormánnyal a közvélemény valós tájékoztatására helyezve a hangsúlyt. 
Megkezdtük az erőteljesebb szakszervezeti fellépés megszervezését, amelybe bevontuk a más 
konföderációkhoz tartozó, ügyünket támogató ágazati szakszervezeteket is. Körükben a 
kezdeményezésünk elismerést, a konföderációk vezetőinél rosszallást váltott ki. Sztrájkot, 
útblokádot jelentettünk be, azokkal a követelésekkel, hogy a nyugdíjak ügyében tárgyalásokat 
követelünk, az érdekegyeztetést működtetni kívánjuk stb. Sztrájkra, az ismert okokból nem 
kerülhetett sor, a jogi eljárást végigvittük, és a továbbiakban is folytatjuk, gyűjtve a 
bizonyítékokat az alkotmányos jog ellehetetlenítéséről. 
 
Másfelől a LIGA minden lehetőséget megragadott a kormányzat egyes képviselőivel 
folytatandó, akár nem hivatalos tárgyalásokra is. Fordulópont volt a kormányfő látogatása a 
LIGA-ban, ahol az elnök felhívta a figyelmét a tripartit tárgyalások szükségességére, a 
szakszervezetek bevonására a létfontosságú ügyekben, a sztrájktörvény tarthatatlanságára. 
Ezt követően lassú olvadás következett be, és nem hivatalos tárgyalások követték egymást, a 
témától függően államtitkári, miniszteri szinten. 
 
Ezekkel egy időben a kormány hatályon kívül helyezte az OÉT-ről szóló törvényt, és ezzel 
megszüntette a rendszerváltástól létező szociális párbeszéd legfontosabb intézményét. 
Helyébe egy stratégiai ügyeket tárgyaló, széles részvétellel működő konzultatív testületet, a 
Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot állította. A LIGA – a korábbi OÉT kritériumok 
teljesítése alapján – tagja ennek az intézménynek. A hagyományos szociális partnerek, a 
szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek szerepe azonban gyengült, egyrészt a sok 
szereplő miatt, másrészt a kormány részvételének hiányában. 
 
A nyár folyamán került sor a közalkalmazotti szakszervezetek reprezentativitásának 
megállapítására. Az eredetileg tavaszra tervezett megméretést a kormány technikai 
nehézségekre hivatkozva halasztotta el, szerencsére – félelmeink dacára – ez a hivatkozás 
nem az OKÉT megszüntetésének leplezésére szolgált. A közösen kialakított elektronikus 
igazolási rendszer jól vizsgázott, először nyílt lehetőség a bejelentési lehetőséggel nem élő 
alapszervezetek helyett vezetői szintű pótlásra is, természetesen megfelelő garanciák mellett. 
A reprezentativitás-felmérés a LIGA történetében kimagasló eredménnyel zárult.  
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Országos szakszervezeti szövetségek (konföderációk) 
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak összesítése 

2011. február 
Konföderációk 2011. februári 
taglétszám (fő) 

Szervezettség % 
 
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma      55 966  10,90 
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) 23 392  4,56 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés      15 996  3,12 
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége     5 033  0,98 
Konföderáción kívüli szakszervezetek      675   0,13 
 
Mindösszesen:       101 504 
 
2011. február 1-i közalkalmazotti létszám:    513 504 
 
Az adatokból kitűnik, hogy a LIGA, amely mind a versenyszférában, mind a közszférában 
szerveződik, a közalkalmazotti területen a SZEF mögött a második legerősebb konföderáció, 
megelőzve a közalkalmazotti szövetségnek tekintett ÉSZT-et. 
 
A LIGA hosszú évek óta küzd azért, hogy súlyának és befolyásának megfelelő helyet 
foglalhasson el az OKÉT-ben. A közszféra törvényi szabályozásában több helyen hivatkozás 
történik az intézményre, annak alapját azonban egy korábbi megállapodás képezi a felek 
között. Ez alapján a LIGA egy állandó meghívotti státusszal vett részt a testület munkájában. 
Ennek korrekcióját a munkavállalói oldal sorozatosan visszautasította, legutóbb a 
reprezentativitás eredményeinek figyelembevételét ígérve. A végleges adatok birtokában a 
LIGA pozíciója látványosan erősödött, 3 mandátummal teljes jogú OKÉT tagságot értünk el. 
 
Ősszel a kormány eddigi intézkedéseinek betetőzéseként új munkatörvényt nyújtott be a 
parlamentnek. Célul a munkaerőpiac rugalmasságának fokozását tűzték ki, amelyet a 
munkaviszonynak a polgári jogi keretekhez való közelítésével, a kollektív jogok 
visszavágásával, a szakszervezeti jogosítványok, a tisztségviselők védelmének leépítésével, a 
szakszervezetek anyagi forrásai elvonásával kívántak elérni. (A miniszterelnök a 
parlamentben ki is fejtette azt az álláspontját, hogy a mai körülmények közepette a 
szakszervezeteket nem tartja alkalmasnak a dolgozók érdekeinek megfelelő képviseletére.) 
 
A felsorolt kérdések egy szakszervezeti konföderáció számára a legfontosabb kérdéseknek 
minősülnek, amely a hozzáállásunkat is meghatározta. Nyár végén nemzetközi konferenciát 
szerveztünk „Munkából élnénk” címmel, amely a munkatörvény elemzését végezte el. 
Meghívtuk a kormány, a munkáltatók, a szakszervezeti konföderációk, az ágazati 
szakszervezetek, a tudomány képviselőit. A rendezvényünkön részt vett és felszólalásában 
elítélte a tervezetet a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) főtitkára és az ETUC 
képviselője. Aggályainak adott hangot az ILO képviselője is, aki kezdeményezte, hogy 
forduljunk hivatalos kérelemmel a tervezet elemzése érdekében a szervezetükhöz. A 
konferencián az is világossá vált, hogy a munkáltatókkal van lehetőség érdemi párbeszédre a 
legvitatottabb kérdésekben, és egyetértés esetén közösen fordulni a kormányhoz. Ezzel a 
továbbiakban éltünk is, amely ismét a párbeszéd fontosságát igazolja. 
 
Újabb nyomásgyakorló eszközök alkalmazásával – elsősorban az egész országra kiterjedő, 85 
helyszínen lebonyolított útlezárások voltak hatásosak –, valamint az ILO elkészült szakmai 
anyagával, amely sok tekintetben a LIGA álláspontját támasztotta alá, folyamatos konzultáció 
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zajlott kormányzati szereplőkkel, egyes tárgyalási fordulók lezárásaként a kormányfővel is. 
Rendszeressé vált részünkről a munkatörvény, a szolgálati és a korhatár alatti nyugdíjak stb. 
ügyében a javaslatok készítése, módosítása a tervezetek befolyásolására. 
 
A munkatörvénnyel kapcsolatos tárgyalások végül kézzelfogható eredménnyel jártak, sikerült 
háromoldalú részmegállapodást kötni mind az egyéni, mind a kollektív jogok tekintetében. 
Előbbi a legkirívóbb méltánytalanságokat szüntette meg, utóbbi a szakszervezetek 
fennmaradását biztosította. A tárgyalási folyamat végére általánossá vált – utoljára a kormány 
látta be –, hogy a versenyszférában is szükség van egy állandó tripartit testületre. Ennek 
szervezetére, működésére javaslatot nyújtottunk be. 
 
A LIGA Kongresszus még 2009. december 3-án hozott döntést arról, hogy a LIGA országos 
népszavazást kezdeményez a nyugdíjkorhatár visszaállítása érdekében. Az aláírásgyűjtő ívet, 
melyen az „Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár ne haladhassa meg a 62 
évet?” kérdés szerepelt, az Országos Választási Bizottság 15/2010. számon hozott 
határozatában hitelesítette. A határozat indokolása szerint az aláírásgyűjtő ív a törvényben 
meghatározott formai, valamint a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi 
követelményeknek eleget tett, ezért hitelesítésének akadálya nem volt. A határozat ellen 
azonban kifogást nyújtottak be, amelynek tárgyában az Alkotmánybíróság 2011 februárjában 
döntött, oly módon, hogy az Országos Választási Bizottság 15/2010. (I. 14.) OVB határozatát 
megsemmisítette, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasította. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés nem felel meg a választópolgári 
egyértelműség követelményének, mivel a választópolgárok nem látják a kérdés 
megválaszolásának lehetséges következményeit: „hogy ez jár-e, és ha igen, milyen hatással, 
változással az öregségi nyugdíj megszerzésének további feltételeire nézve. Így a 
választópolgár döntése meghozatalakor nem lehetne tisztában azzal, hogy a kérdésre igen-nel 
vagy nem-mel szavazás esetén döntésének milyen pénzügyi, vagy egyéb következményei 
lennének, például a szolgálati idő és a nyugdíj mértékére nézve. A népszavazásra bocsátandó 
kérdésről tehát úgy kellene döntésüket meghozniuk, hogy nem volna egyértelmű számukra, a 
népszavazás sikere milyen változásokkal jár a nyugdíjrendszerben, és ennek milyen 
társadalmi, pénzügyi és más hatásaival kellene számolniuk.” Érvelésével az 
Alkotmánybíróság lényegében a népszavazás intézményének egészét kérdőjelezte meg. A 
döntésnek megfelelően az Országos Választási Bizottság 31/2011. sz. határozatával már 
megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, tekintve, hogy az azon szereplő kérdés 
megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek. 
 
2011 tavaszán került az országgyűlés elé az új alkotmány tervezete, amelyről elkészítettük 
összefoglaló, kritikai véleményünket. Ebben felhívtuk a figyelmet többek közt a tervezet 
kodifikációs problémáira, az Európai Unió Alapjogi Chartájával való ellentmondásos 
viszonyra, a sarkalatos törvények hiánya okozta jogbizonytalanságra, a munkához való jog 
szabályozásának hiányára, a szociális biztonság szabályozásának hiányosságaira, a kollektív 
munkavállalói jogok szabályozatlanságára. Mivel az elmúlt években nem egyszer voltunk 
kénytelenek élni az alkotmányos normakontroll és a népszavazás intézményével, ezek 
szabályozásával kapcsolatos kritikánkat is kiemeltük. 
 
A tisztségviselő munkaviszonyának tervezett megszüntetéséhez a szakszervezet 
vezetőségének írásbeli kérelmére hozzájárultunk a Műemlékvédők Független Szakszervezete 
vezetőségi tagja esetében, míg a T-Net Szakszervezet tisztségviselője ügyében a hozzájárulást 
megtagadtuk. 
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A LIGA Szakszervezetek 2011-ben nagymértékű finanszírozási problémákkal szembesült, ám 
mindemellett nemzetközi projektekből és a szakképzési pályázatból sikerült a képzési 
programjait az egész országra kiterjedően folytatnia. Az év során 9 tanfolyamot tartott a 
LIGA Szakszervezetek, és ez a szám nem jelent csökkenést az előző évhez képest, ám a 
középfokú tanfolyamsorozatot el kellett halasztani, és korábbi kétnapos képzések egynaposra 
szűkültek.  
 
A tanfolyamok tematikája az alapfokú képzéstől a szervezési, szakképzési kérdésekig terjedt, 
de egyéb szakmai témákat is magába foglalt, mint az életkormenedzsment és a 
munkavédelem. A tanfolyamok tematikájában szerepeltek az Elnökség által meghatározott 
témakörök, mint a munkaügyi szabályozás rugalmassága és a munkaügyi ellenőrzés 
kérdésköre is, továbbá – bár a Munka Törvénykönyvét csak év végén fogadta el a Parlament – 
a munkajogi előadások és az azt követő viták reagáltak a törvénytervezetből következő 
változásokra is.   
 
A LIGA Szakszervezetek 2011-ben a – Különvélemény című műsor megszüntetése után –  
ismét az országos televízióadók képernyőjére került, reklámfilmjei révén növelte ismertségét. 
A kisfilmek további teret hódítottak az interneten is, miután a LIGA Szakszervezetek 
megjelent a legnépszerűbb közösségi oldalakon. Az országos konföderációk közül magasan 
kiemelkedő teljesítményével két országos méretű akciót is sikerrel szervezett meg, amellyel 
napokig uralta/tematizálta a teljes magyar médiát (félpályás útlezárások). Budapesti 
helyszíneken az év során több, tízezres létszámú demonstráció szervezésében is részt vett, 
ugyanakkor a kormánnyal és munkaadókkal folytatott tárgyalások terén is élen járt.  
 
A LIGA Szakszervezetek szórólapokon, televíziós reklámkampányban és sajtótájékoztatók 
során keresztül igyekezett tájékoztatni a minél szélesebb közvéleményt a készülő új Munka 
Törvénykönyve hátrányos rendelkezéseiről. A szakmai közönség meggyőzése céljából 
ugyanakkor augusztus 30-án nemzetközi munkajogi konferenciát szervezett „Munkából 
élnénk” címmel. A rendezvényen részt vettek a munkáltatói szervezetek, a szakszervezetek, a 
nemzetközi és az európai szakszervezeti szövetség, neves munkajogászok, valamint az ILO 
képviselője is. 
 
2011. március 24-én, közvetlenül az EU-csúcs előtt került megrendezésre Brüsszelben az 
Európai Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó a növekedésért és foglalkoztatásért, melynek 
keretein belül az Európai szociális partnerek tárgyaltak Európa gazdasági kormányzásáról. 
Gaskó István felszólalásában támogatta az ETUC gazdasági kormányzásról szóló javaslatait, 
elítélte a bértárgyalások EU szinten való manipulálását, valamint szót emelt a kétsebességes 
Európa ellen is, mely az eurozóna országai és a többi tagállam közti megosztottságot 
eredményezné. A találkozón mindhárom európai oldal megerősíttette a szociális partnerek 
fontosságát az Európai gazdasági kormányzás során.  
 
Az ETUC, követeléseinek hangot adva 2011. április 9-én, a pénzügyminiszterek gödöllői 
találkozójával egy időben Budapestre szervezte Európai demonstrációját. A demonstráció az 
eddigi legnagyobb hazai szakszervezeti tüntetés volt, melyen közel 50.000 fő vett részt.  
 
Az ETUC 2011 májusában rendezte meg XII. kongresszusát Athénban, melynek munkájában 
a LIGA delegációja is részt vett. A Kongresszus határozatban fejezte ki támogatását és 
követelte, hogy a magyar kormány állítsa helyre a szociális dialógus intézményét 
Magyarországon. A kongresszus törekvéseit az elkövetkezendő négy évre az Athéni 
Kiáltvány népszerűsíti.  
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Demonstrációk és tárgyalások – az új Mt. születése 
 
2011 márciusában a LIGA Szakszervezetek több, nem a konföderációhoz tartozó szakszervezettel és 
szövetséggel akcióegységre léptek a korhatár előtti nyugdíjak védelme érdekében. 
Az ebben a hónapban napvilágot látott újabb és újabb, munkavállalókat hátrányosan érintő kormányzati tervek 
miatt, a hat magyar szakszervezeti konföderáció az ETUC-val közösen 50.000-es létszámú demonstrációt 
szervezett Budapesten április 9-én, majd a LIGA részt vett a fegyveres és rendvédelmi szféra által szervezett 
15.000 fős demonstráción is. 
Mindeközben folyamatosan leveleztünk a kormánnyal és annak képviselőivel, annak ellenére, hogy ezek a 
kísérletek rendre kudarcot vallottak. Végül április 20-án a miniszterelnök személyesen látogatott el a LIGA 
Szakszervezetek székházába, ahol arról biztosította a LIGA elnökét, hogy folyamatosan egyeztetnek majd a 
Munka Törvénykönyvéről. 
Az április végén, május elején bejelentett újabb megszorító intézkedések hatására, valamint a szociális párbeszéd 
elmaradása miatt a LIGA az ETUC XII. kongresszusán és az ILO 100. jubileumi ülésén is élesen bírálta a 
kormány gyakorlatát. 
Ekkora a LIGA Szakszervezetek elérkezettnek látta az időt, hogy fenyegetéseit valóra váltsa, így a június 16-i, a 
konföderációk közös szervezésében létrejött országos autós felvonulások után, június 29-ére – a konföderációk 
közül egyedüliként – országos sztrájkot hirdetett. A sztrájkokat a megváltoztatott sztrájktörvény gumiszabályai 
alapján a bíróságok országszerte ellehetetlenítették, így 29-én az FRSZ koordinálásában országos félpályás 
útlezárásokkal demonstráltunk. 
A június 29-re meghirdetett sztrájkra válaszul a kormány kijelölte delegációját, és július 4-én reggel 8-kor 
megkezdődtek a tárgyalások a kormány és a szakszervezetek között a Munka Törvénykönyve módosításáról, a 
korengedményes, korkedvezményes és szolgálati nyugdíjról, illetve az országos érdekegyeztetési rendszer 
átalakításáról. Az első fordulóban nem született megállapodás, de a szakszervezetek mindenképpen 
pozitívumként értékelték, hogy az elmúlt egy év gyakorlatával szemben, a kormány legalább megkezdte a 
tárgyalásokat a szakszervezetekkel. 
Júliusban aztán megjelent az új Munka Törvénykönyve tervezete a minisztérium honlapján, amely minden 
addigi tervnél durvábban korlátozná a munkavállalók jogait. A LIGA Szakszervezetek a sztrájktárgyalások 
felgyorsítását szorgalmazta, ellenkező esetben újabb demonstrációkat helyezett kilátásba. Az augusztusban 
elkészített mintegy 80 oldalas szakértői anyagot a LIGA Szakszervezetek megküldte a kormányzatnak, 
egyúttal nemzetközi konferenciát szervezett többek között a munkaadói oldal, az ITUC, az ETUC és az ILO 
képviseletével. Ezt követően az ETUC sürgetésére soron kívül fogadta Andor László foglalkoztatásért felelős 
EU biztos a konföderációk vezetőit, és az ILO is megkezdte vizsgálatát. 
Habár időben megküldtük részletes szakmai kritikánkat az új Munka Törvénykönyve tervezetéhez a 
minisztériumnak, az augusztus 11-i tárgyaláson nem sikerült előbbre jutni. A minisztérium képviselői ugyanis 
még nem dolgozták fel az írásos észrevételeket, ennek hiányában pedig nehézkes érdemben tárgyalni. A 
szakszervezetek egyértelműen elutasították a tervezetet és előzetes, háromoldalú politikai és szakmai egyeztetést 
követeltek, amelynek alapján elkészülhetne egy tárgyalásra egyáltalán alkalmas javaslat. 
A találkozó zárásaként - Kardovács Kolos helyettes államtitkár úr felhatalmazása híján - sajnos még abban sem 
sikerült megállapodni, hogy lesz-e és ha igen, mikor lesz folytatás. A szakszervezetek javaslata mindenesetre az 
volt, hogy miután sikerült feldolgozni az írásban megküldött javaslatokat, rögtön azután találkozzanak a felek 
újra, kibővülve a munkaadók képviselőivel. 
Nemhiába a folyamatos levelezés, figyelmeztetések, demonstrációk, sztrájkbejelentés, félpályás 
útlezárás,nemzetközi nyomás: szeptember 6-án végre megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások az új Munka 
Törvénykönyve tervezetéről, ezúttal a kormány részéről államtitkári szinten, felhatalmazással. 
A találkozón alapelvként mindhárom fél egyet értett abban, hogy semmilyen változtatás nem eredményezheti a 
bérek csökkenését - gondolva például a műszakpótlékok csökkentésére és megszüntetésére. A munkáltatókkal 
azt is sikerült tisztázni, hogy a tervezettel ellentétben nem lehet korlátlanul növelni a munkavállalók kártérítési 
felelősségét, vagy hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett nem lehet eltolni a szabadság mértékének 
növelését akár csak egy évvel sem. A túlóra kifizetése helyett, annak szabadidővel való megváltása kapcsán 
felmerült, hogy ez kizárólag a munkavállaló egyértelmű és egyoldalú kérésére történhessen, ahogyan a rendes 
szabadság egy részének adott évet követő kivételének a lehetősége is. 
A munkáltatói rendes felmondás esetén - a mai megbeszélésen elhangzottak szerint - továbbra is valós és 
egyértelmű indoklást kell adnia a munkáltatónak, és egy esetleges munkaügyi per esetén megmarad a bizonyítási 
kényszer a munkáltató oldalán. 
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Mindezek mellett kompromisszum kezdett körvonalazódni az elrendelhető maximális túlóra terén is, 
amennyiben a minisztérium és a munkáltatók mindenképpen növelnék a jelenlegi 200 órás keretet, de nem 300 
órára. 
A Nemzetgazdasági Minisztériumban szeptember 14-én folytatódtak a tárgyalások a munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseletekkel. Az egyeztetésen számos kérdésben - például rendkívüli munkavégzés, 
műszakpótlék, szabadság - közeledtek az álláspontok, a legtöbb vita azonban várhatóan a szakszervezetekre és 
az üzemi tanácsra vonatkozó szabályok kapcsán lesz. 
Az egyeztetésen a szakszervezetek közül a LIGA Szakszervezetek, a Munkástanácsok és a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) vezetői vettek részt, de Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke 
képviselte az Autonómokat, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumát (SZEF), és az Értelmiségi 
Szakszervezeti Tömörülést (ÉSZT) is. A munkaadói oldal képviseletében a Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége (MGYOSZ), és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) vezetői vettek 
részt a megbeszélésen. 
Hogy hangsúlyt kapjanak a tárgyalások a kormánnyal, szeptember 20-án Orbán Viktor miniszterelnök, Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter, Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára és Varga Mihály, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár a parlamentben, a 
miniszterelnökségen egyeztetett Demján Sándorral, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
elnökével és Gaskó Istvánnal, a LIGA Szakszervezetek elnökével a Munka Törvénykönyvéről folyó tárgyalások 
eddigi eredményeiről. 
Az egyeztetések szeptember 22-én folytatódtak a kormány, munkaadói és munkavállalói szervezetek között a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban. A felek szót váltottak a bejelentett költségvetési csomagról, és a 
bérkompenzációs rendszerről is. 
Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke az egyeztetés után elmondta: szót váltottak a bejelentett 
költségvetési csomagról, és a bérkompenzációs rendszerről. A LIGA Szakszervezetek abban érdekelt, hogy a 
jövő évi költségvetési intézkedések ne vezessenek keresetcsökkenéshez a munkavállalóknál, a kompenzáció 
tényével egyetértenek, de a módját egyelőre még nem ismerik.  
Gaskó István szerint a tervezett minimálbéremelés nem kompenzálja a teljes keresetveszteséget jövőre, például 
az egészségbiztosítási járulék emelkedését is figyelembe véve 92.000 forintnál nagyobb minimálbéremelésre 
lenne szükség. Gaskó István fontosnak nevezte a résztvevő munkaadói és munkavállalói szervezetek 
képviselőinek egyetértését abban, hogy Magyarországon erős munkavállalói érdekvédelmi szervezetek 
működjenek. 
Pataky Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) elnöke az egyeztetést követően 
hangsúlyozta: a munkáltatókkal azonos állásponton voltak abban, hogy érdekük az erős munkahelyi és ágazati 
szakszervezetek léte, és nem érdekük a szakszervezet gyengítése, ahogyan az eredetileg szerepelt az új Munka 
Törvénykönyve tervezetében. 
A LIGA Szakszervezetek szeptember 30-án kapta kézhez a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Munka 
törvénykönyvének újabb tervezetét, amelyet a tárca azután készített el, hogy a munkaadókkal és a 
munkavállalókkal egyeztetett a vitatott pontokról. 
A LIGA elnöke szerint bár történt előrelépés az előző tervezethez képest, de összességében elfogadhatatlannak 
nevezte a második tervezetet is, különösen annak kollektív jogokat érintő részét. 
Hangsúlyozta: mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az érdekképviseletei jogosultságok az Európai Unió 
és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szabályaival összhangba kerüljenek. Nem fogadható el a 
munkaidő-kedvezmény mértékére, valamint a szakszervezeti tisztségviselő védelmére tett javaslat sem, mert 
utóbbi jelentősen enyhíti a jogi védelmet, és elfogadhatatlan a LIGA szerint a szakszervezetek működésének 
feltételeit biztosító paragrafusok kihagyása is. Hozzátette: továbbra is tárgyalni szeretnének a vitatott pontokról 
az NGM-mel, kifogásaikat már jelezték a tárcának, és ígéretet kaptak a további tárgyalásra. 
Gaskó István kiemelte, hogy a tiltakozó akciók szervezésétől továbbra sem állnak el, fenntartják a készültséget, 
és ha addig nem sikerül megállapodni, november 4-én tiltakozó akciósorozatot kezdenek. 
Néhány kérdésben közeledtek az álláspontok, azonban továbbra is éles vitapont a Munka törvénykönyvének 
érdekegyeztetési tárgyalásain a szakszervezetek jogainak kérdése. A túlórában, a kártérítési felelősségben és a 
szabályozás fél évvel való elcsúsztatásában egyetértettek a partnerek az október 13-i egyeztetésen a 
szakszervezeti vezetők beszámolója szerint. 
Apró előrehaladás volt, de nem vagyunk elégedettek a tárgyalások állásával - mondta Gaskó István, a LIGA 
Szakszervezetek elnöke a kormánnyal és a munkaadói oldallal tartott tárgyalások után. A szakszervezeti vezető 
szerint csak elvi megállapodások születtek, nem vetették papírra ezeket. 
Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke azt mondta, hogy azért nem tudnak elégedettek lenni, mert "nem látjuk az 
eredményt", vagyis a tárgyalófelek az álláspontjaikat egyeztették, de nem rögzítették mindenben, hogy miben 
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közeledtek egymáshoz. A szakszervezeti vezető szerint jövő héten kerül kormány elé a tervezet, ha onnan 
kikerül a döntés, akkor lehet megmondani, mi valósult meg az ajánlásaikból. 
A legfőbb változás, amelyben egyetértett mindhárom oldal, hogy több időre lesz szükség az új Munka 
törvénykönyvének bevezetésére. Bár hivatalos döntés nem született, várhatóan júliusra tolódik az új szabályozási 
csomag életbe lépése az eredetileg januárra tervezett időpontról. 
Gaskó István szerint előre haladtak az állami cégeknél dolgozókat érintő egyes szabályokban. Kikerülhet a 
Munka törvénykönyvéből az állami cégeknél dolgozókra vonatkozó bérplafon, illetve több más szabály. 
Október 19-i ülésén a Kormány elfogadta az új Munka Törvénykönyv tervezetét. A dokumentumról Czomba 
Sándor szakállamtitkár a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta: a jelenkor kihívásaira fog választ 
adni. A tájékoztatóból kiderült, a kormány túlnyomórészt a legutóbb ismertetett törvényjavaslati szöveget 
fogadta el, de a kollektív jogi részben történtek változások. Ugyanez a szöveg az országgyűlés honlapján T/4786. 
irományszámon jelent meg egy héttel később, az új Munka törvénykönyve elfogadására 
irányuló törvényjavaslatként. 
A LIGA Szakszervezetek 20 pontban foglalta össze a szövegben továbbra is szereplő rendkívül súlyos 
változásokat, és mintegy azonnali válaszként november 4-ére országos, félpályás útlezárásokat hirdetett meg. 
November 4-én, a LIGA Szakszervezetek országos demonstrációjának kezdetén, pénteken már kora reggel 
torlódás alakult ki az M1-M7 bevezető szakaszán és a XV. kerületben, az M3-as autópálya fővárosba vezető 
részén. A mintegy száz helyszínt érintő félpályás útlezárások 7 órakor kezdődtek országszerte, a fővárosban 
meghirdetett közel tucatnyi pontból azonban reggel – a szmog riadó elrendelésére tekintettel – lemondtak a 
szervezők. A nap végére az összesítés alapján elmondható, hogy 85 helyszínen, több mint 2000 autó vett részt a 
LIGA Szakszervezetek forgalomlassító akciójában. Az akció sokak számára meglepetésszerű siker volt, aminek 
eredményeként az elkövetkező hetekben szinten minden bejelentett helyszínen és időpontban megtiltotta a 
rendőrség az újabb félpályás útlezárásokat. 
Amikor újra sikerült „időpontot egyeztetni”, december 2-ára és 5-ére Budapestre és a dél-alföldi régióba, a 
kormány hirtelen újra szükségét érezte a tárgyalások felújításának. Így november 29-én újabb háromoldalú 
tárgyalási fordulóra került sor, amelynek fő témája immár elsősorban a kollektív jogok voltak. Ennek során 
sikerült hat olyan fő pontban megegyezni, amelyek nélkül a szakszervezetek többsége január elsejével 
gyakorlatilag megszűnt volna létezni. A nagyon közeli megállapodás reményében a LIGA Szakszervezetek 
felfüggesztette akciósorozatát. 
A tárgyalások utolsó fejezetére december 2-án került sor, amikor sikerült egy, mindhárom fél számára 
elfogadható kompromisszumot jelentő megállapodást írásba foglalni. Így a miniszter többek között vállalta, hogy 
a Munka Törvénykönyve kollektív jogokat tartalmazó részébe bekerül a szakszervezetek helységhasználati joga, 
a szakszervezet méretétől függetlenül járó munkajogi védettség, valamint az eredeti elképzeléshez képest nő a 
védett tisztségviselők létszáma és az igénybe vehető munkaidő-kedvezmény. 
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2012 
A 2012-ben a LIGA Szakszervezetek által végzett szakmai-szakértői tevékenységnek 
számtalan kihívással kellett megbirkóznia. A szociális párbeszéd intézményei átalakultak, a 
megszokott mederben történő tárgyalások alapvető változásokon mentek át. Mind a szociális 
partnerség, mind a tagszervezeteink által igényelt szakmai segítségnyújtás területén nagy 
nehézségeket okozott a jogrendszer soha nem látott mértékű, folyamatos változtatása. Sok 
esetben nemhogy a folyamatok befolyásolása, hanem azok nyomon követése is jelentős 
erőfeszítéseket igényelt. 
 
A VKF létrehozatalában a Kormány mellett azok a szociális partnerek vettek részt, - így a 
LIGA is – amelyek közreműködtek az új Munka Törvénykönyve végleges kialakítását végző 
tárgyalásokban. A munkáltatói és a munkavállalói oldalon egyaránt, a versenyszférában 
megfelelő reprezentativitással bíró szervezetek vesznek részt.  
 
A VKF a versenyszférát közvetlenül érintő gazdasági tárgyú kormányzati döntések 
előkészítésében közreműködő háromoldalú konzultatív, véleményező és javaslattevő fórum. A 
VKF szervezeti keretet biztosít a versenyszféra országos munkaadói, illetve munkavállalói 
szereplőinek, valamint a Kormánynak, hogy rendszeres egyeztetéseket folytassanak a 
munkabéke megőrzése érdekében.  
 
Az év során a LIGA – a Program, valamint a LIGA Tanács és az Elnökség határozatainak 
megfelelően – a VKF-ben is arra törekedett, hogy az átalakuló munkajog feltételrendszerében 
a munkavállalók és a szakszervezetek számára kedvezőbb szabályozás jöjjön létre. Az új 
Munka Törvénykönyve és annak átmeneti rendelkezései kapcsán ezt a célt több esetben 
sikerült elérni. A munkajogi szabályozás kérdéskörét folyamatosan napirenden tartottuk, és a 
tapasztalatokkal szembesítettük a kormányt. Számos esetben kezdeményezéseink ösztönözték 
a kormányzati cselekvést és problémamegoldást. 
 
Az új Munka Törvénykönyve életbelépésének várható hatásait a VKF résztvevői ellentétesen 
ítélték meg. A LIGA kezdettől fogva jelezte, hogy a munkavállalók bérének csökkenése, a 
kormány deklarált céljaival ellentétben a foglalkoztatottság csökkenése prognosztizálható. A 
szakmai véleménykülönbségek ezekben a kérdésekben az év folyamán végig fennmaradtak.  
 
Annak érdekében, hogy ezekben a kiemelkedő jelentőségű kérdésekben a tisztánlátást 
elősegítsük, álláspontunk objektíven igazolható legyen, a LIGA az MTA Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpontja részvételével kutatást végeztetett a Munka 
Törvénykönyve kezdeti tapasztalatairól.  
 
2012 májusában megkezdődött a LIGA munkajogi tanfolyamsorozata, amelynek célja az volt, 
hogy a résztvevőket megismertessük az új Munka törvénykönyve legfontosabb szabályaival, 
felhívjuk a figyelmet a főbb változásokra, és lehetőséget adjunk a tagjainknak arra, hogy 
szakértőinkkel megvitassák az új törvény alkalmazása során várhatóan felmerülő kérdéseket. 
A tanfolyamsorozat állomásai Budapest, Pécs, Szeged, Győr, Miskolc, valamint Nyíregyháza 
voltak. Szeptemberben egy újabb, kétnapos képzésre is sor került Budapesten, külső előadók 
bevonásával. 
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A nyár folyamán a LIGA Szakszervezetek együttműködési megállapodást írt alá mind a 
kilenc munkaadói szövetséggel. Az együttműködés célja a munkavállalók megfelelő 
tájékoztatása, a szervezési szabadság biztosítása,  a kollektív szerződések kötésének 
elősegítése. A dokumentumok kiemelik a szervezkedési szabadság, az egyesülési jog, a 
kollektív szerződések fontosságát. 

További célkitűzésünk volt az év során, hogy a VKF-ben folyó konzultációkon a 
foglalkoztatottság javítását, a reálkeresetek minél teljesebb megőrzését képviseljük. Ennek 
keretében javasoltuk a kormánynak, hogy a kötelező bérkompenzációt végrehajtani nem 
képes, nehéz körülmények között gazdálkodó vállalatok, sőt, civil szervezetek részére 
pótlólagos támogatást nyújtson az állam. A VKF tagjai közös szakmai munkával alakították ki 
azt a pályázati rendszert, amely lehetőséget teremtett a szervezeteknek, vállalkozásoknak a 
béremelés megvalósítására. Hasonló együttes szakértői tevékenységen alapult annak a 
pályázati szisztémának a kidolgozása, amely a közlekedési, albérleti díjak nagyobb részének 
állami átvállalásával a munkanélküliek mobilitását kívánja ösztönözni. 
 
Több konzultációs fordulóban foglalkozott a VKF a Munkahelyvédelmi Akcióterv komplex 
témájával. A munkanélküliséggel fokozottan veszélyeztetett munkavállalói csoportok – 
pályakezdők, idősek, gyesről visszatérők, bizonyos munkakörökben dolgozók – után járó 
jelentős mértékű járulékkedvezmény segíthet ebben a körben a foglalkoztatottság 
megőrzésében, ezért a LIGA üdvözölte az Akciótervet. Ugyanakkor rá kellett mutatnunk a 
program hiányosságaira is, pl. a fellépő nagy holtteher-veszteségre vagy a lehetséges 
helyettesítési hatásokra, amely elbocsátásokhoz is vezethet a nem kedvezményezett 
munkavállalóknál. 
 
Évente a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a versenyszférára érvényes 
bérajánlás áll leginkább az érdeklődés homlokterében. A tavaly lefolytatott, többmenetes, 
elhúzódó tárgyalások során nagyon nehezen megszülető kompromisszum eredményeképpen 
sikerült létrehozni a megállapodást.  
 
A LIGA elemzése a bérekről sokoldalúan igyekezett feltárni a kérdéskör minden 
vonatkozását. A minimálbér és a garantált bérminimum esetében bármilyen elemzési eszközt 
választottunk is – az átlagkeresethez, a létminimumhoz, nemzetközi összehasonlításban a 
gazdasági fejlettségünkhöz stb. – rendre az bizonyosodott be, hogy az elmaradásunk ezen a 
téren évek óta növekvőben van. Ez indokolja a minimálbérek erőteljesebb növelését. Azonban 
a recessziós környezet, a kritikus foglalkoztatottsági helyzet óvatosságra intett. A LIGA 
mindezekkel számot vetve, a 2013-as esztendőre szóló megállapodással kapcsolatban azt a 
célt tűzte ki, hogy meg kell állítani a reálérték-veszteséget a béreknél, és legalább szerény 
reálérték-emelkedést kell biztosítani.  
 
A megállapodás érdekében a kormány többletterhet vállalva – egyes ágazatokban fél évig az 
állam állja a megemelt minimálbér költségeit – sikerrel járult hozzá a felek 
kompromisszumkereséséhez. A minimálbér 98 ezer, a garantált bérminimum 114 ezer 
forintos, végső összege 5%-ot meghaladó emelést jelent, amely a rezsicsökkentéssel kalkulált, 
mintegy 4%-os infláció mellett érzékelhető reálérték-emelkedéssel jár. 
 
A LIGA a tárgyalások folyamán végig szót emelt a versenyszféra bérajánlásának kibocsátása 
érdekében, amelyért a kormány is támogatóan lépett fel. A munkáltatók azonban – szakítva a 
korábbi álláspontjukkal – nem láttak lehetőséget a bérajánlásra. 
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2013 elején a LIGA ismételten megkereste a partnereket, hogy tegyünk még kísérletet a 
bérajánlás kimunkálására, hozzájárulva a munkabékéhez, a kiegyensúlyozott viszonyokhoz a 
munkahelyeken, amelyet több demonstráció után végül sikerült tető alá hozni.  
 
A közszféra érdekegyeztetési fórumai – különösen az OKÉT - az év során rendszeresen 
üléseztek. Az OÉT megszüntetését követően az OKÉT vált - a tematikus lehatároltság 
ellenére - a tripartit érdekegyeztetés legátfogóbb fórumává. A munkavállalói oldal – benne a 
LIGA, amely a SZEF mellett a legnagyobb mandátummal rendelkezik – kezdeményezte az 
ülések túlnyomó részét. Törekvései középpontjában a közszféra jövedelmi pozíciójának, 
foglalkoztatási színvonalának a megőrzése, az egyes területeken zajló drámai léptékű 
átalakítások káros hatásainak csökkentése álltak. A kormányzat általában partnernek 
bizonyult a konzultációk létrejöttében, azonban valódi tárgyalásos, megállapodásos helyzet 
egy kivétellel nem jött létre.  
 
Az OKÉT az elmúlt időszakban, eredeti rendeltetésétől eltérően több esetben kénytelen volt a 
munkavállalói oldal kezdeményezésére feszítő ágazati problémákat megvitatni. Ennek oka, 
hogy a létező ágazati érdekegyeztető fórumokat az egyes minisztériumok nem működtetik, 
vagy azok tevékenysége formális. Így az egyes konfliktusok felcsúsztak az OKÉT vagy 
KOMT egyébként makroszintű, ágazatközi egyeztetéseket magában foglaló szintjére. Ennek 
eredményeképpen szó esett pl. a bölcsődei térítési díjakról, a pedagógusok és az 
egészségügyben dolgozók bérrendezésről stb. 
 
A munkavállalói oldal az OKÉT-en hárompontos javaslatcsomagot nyújtott be, amely az 
illetménytételek (tarifa) 20%-os emelését, az egységes elvek szerint működő közszolgálati 
cafeteria rendszert, és két új fizetési fokozat bevezetését célozta. (Ez utóbbira a 
nyugdíjkorhatár emelésével összefüggésben van szükség.) Az intézkedések forrásául a 
kompenzáció és az egyedi bérintézkedések fedezetét neveztük meg. A javaslatcsomagot az év 
minden ülésén előterjesztettük, azonban előrelépés nem történt. 

Júliusban – az IMF tárgyalások első fordulója előtt – Magyarországra érkeztek az IMF 
képviselői, hogy felmérjék a magyar gazdaság helyzetét. Itt tartózkodásuk alatt tárgyaltak 
többek között a miniszterelnökkel, az MNB-vel és Budapest főpolgármesterével is. Körútjuk 
utolsó állomásaként a hat magyarországi szakszervezeti konföderáció vezetőivel tárgyaltak. 
Még ugyanezen a napon a miniszterelnök is konzultációra hívta Gaskó Istvánt és Palkovics 
Imrét a parlamentbe.  A találkozót követő sajtótájékoztatón a LIGA Szakszervezetek 
kihangsúlyozta, hogy az elmúlt két évben a munkavállalók sorsa nehezedett, a keresetek és 
juttatások csökkentek, a szociális ellátó rendszer zsugorodott, a munkavállalók jogai pedig 
korlátozottabbak lettek. Orbán Viktor ugyanakkor elmondta: "A jövőt illetően én annak a 
reményemnek adtam hangot, hogy a szakszervezetek a jövőben is fontos szerepet játszanak 
majd a magyar társadalom életében. A társadalmi stabilitás és stabilizálás szempontjából a 
szakszervezetek szerepe nélkülözhetetlen, a Kormány ezért együttműködésre, megegyezésre és 
partnerségre törekszik." 

A partnerség első jelenként a miniszterelnöke a LIGA szeptember 11-i elnökségi ülésének 
vendége volt. Az elnökségi ülésen több olyan ágazati szakszervezet vezetője is részt vett, 
amelyek nem a LIGA Szakszervezetek tagjai. A megbeszélés után a miniszterelnök és Gaskó 
István közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen elhangzott, hogy a LIGA által felvetett, a 
munkavállalókat érintő témákból néhányban teljesen eltér a felek álláspontja, más témákban 
azonban megindulnak az egyeztetések, és év végére akár megállapodás is születhet. 
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A következő lépcsőben Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Fónagy János 
kormánybiztos, parlamenti államtitkár tett látogatást a LIGA Szakszervezeteknél, ahol 
villamosenergia-ipari, közösségi közlekedési és vízügyi közszolgáltatási érdekképviseletek 
vezetőivel találkoztak október 19-én. 

Ősszel a diplomácia szerepét átvette a szervezés: beindult a LIGA stratégia megvalósítása. A 
LIGA Szakszervezetek 2012 szeptemberével megújította és megerősítette regionális irodáit, 
melynek során fiatal, többségében pályakezdő munkavállalók kerültek mind a hét régióba. Az 
új képviselők feladata a tagszervezetek segítésén túl, az új szervezetek alakításának 
elősegítése, és a régiós munkavállalók helyzetének javítása.  

2012 őszén a hét regionális képviselő kinevezésével megalakult a Szervezési Osztály. Az új 
munkatársak szeptember végén kétnapos munkajogi képzésen vettek rész Budapesten, 
amelynek témája az új Munka Törvénykönyve által életre hívott változások megvitatása volt.  
Az új regionális munkatársak felvételét követte a regionális irodahálózat kialakítása, a 
regionális szervezőmunka dologi-technikai feltételeinek megteremtése, amelynek 
eredményeként az ország mind a hét régiójában megnyílt a regionális LIGA iroda. 
Mindezekkel párhuzamosan – a fejlesztési koncepció által megszabott feladatok végrehajtása 
érdekében – megkezdődött a megyei LIGA szakszervezetek megalakításának előkészítése, az 
alakuló ülések lebonyolítása és a dokumentumok benyújtása a területileg illetékes 
törvényszékekre. 

A 2012-es év sűrű eseményeit jelzi az is, hogy két rendkívüli kongresszusra is sor került. A 
LIGA Szakszervezetek XIV. – rendkívüli – kongresszusa határozatot fogadott el, mely szerint 
A LIGA Szakszervezetek elfogadhatatlannak tartja, hogy a közszférát szabályozó törvények 
nem teszik lehetővé a szakszervezetek működését, és mindent elkövet annak érdekében, hogy 
esélyegyenlőség legyen a szakszervezeti mozgalomban, így a közszférában működő 
szakszervezetek is a versenyszférában meglévő feltételek szerint dolgozhassanak. A LIGA 
Szakszervezetek követeli a kormányzattól, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 
diszkriminációmentes szakszervezeti jogok visszaállítása, a szervezkedési szabadság 
akadálymentes biztosítása érdekében. 

A LIGA Szakszervezetek XV. – rendkívüli – kongresszusára pedig azért volt szükség, mert 
2012-ben nagyléptékű kampányba kezdett a magyarországi szakszervezeti mozgalom 
megújításáért, ehhez pedig frissítenie kellett Alapszabályát.  

2012 lépett életbe az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, módosultak a Polgári 
Törvénykönyv egyesületre vonatkozó rendelkezései, egyben hatályon kívül helyezték az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt. E jogszabályok tartalmazzák a szakszervezetek 
megalakítására és működésére vonatkozó szabályokat. A törvénymódosítás következtében 
szükségessé vált egyes tagszervezetek alapszabályának módosítása, működésére vonatkozó 
szabályok felülvizsgálata. Ennek érdekében 2012 februárjában szakértői tájékoztató anyagot 
készítettünk tagszervezeteink részére a főbb jogszabályváltozásokról, valamint aktualizáltuk a 
LIGA Szakszervezeti Kiskönyvtár XV. köteteként megjelent A bíróság zöld utat ad – Jogi 
segédlet szakszervezet-alapításhoz c. kiadványt. 
 
Az év során több ízben foglalkoztunk az egyes közszolgálati jogállási törvények 
szakszervezetek, a kollektív munkaügyi kapcsolatokat hátrányosan érintő rendelkezéseivel. 
Kifejtettük többek közt, hogy diszkriminatívnak tartjuk a közszférás szakszervezetek 
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hátrányos megkülönböztetését, kifejtettük a Magyar Rendvédelmi Karral, illetve a Magyar 
Kormánytisztviselői Karral kapcsolatos aggályainkat (pl. alkotmányossági aggályok, 
nemzetközi egyezmények sérelme). 
 
2012 októberében a Közalkalmazottak Országos Tanácsának munkavállalói oldala 
előterjesztést készített a Kjt. egyes rendelkezéseinek az új Mt. hatályba lépésével szükségessé 
váló módosítására. Az előterjesztést a KOMT plenáris ülése is megtárgyalta, és ennek 
köszönhetően a Kjt. 2013. január 1-jével módosult. 
 
2012-ben a jogi szakértői tevékenység jelentős részét a tagszervezeteknek való 
segítségnyújtás tette ki. Így például sztrájkútmutató készítése a BKV-nál működő 
tagszervezetek részére; a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete által tárgyalt kollektív 
szerződések (tervezetek) véleményezése, a munkáltató által tervezett létszámcsökkentéshez 
felvilágosítás nyújtása a szakszervezeti tagok és tisztségviselők részére, munkaidő-beosztással 
kapcsolatos kérdések megválaszolása, értelmezése; segítséget nyújtottunk a Szolidaritás 
Autóbusz-közlekedési Szakszervezet részére a munkáltató elleni feljelentés megtételéhez az 
egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának 
megsértése bűntettének elkövetése miatt; az Olajipari Szakszervezet, valamint a Fővárosi 
Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezete kérésére véleményeztük a munkáltató 
munkaügyi kapcsolatokat érintően tervezett intézkedéseit; a Munka törvénykönyve hatályba 
lépését követően több tagszervezetünk is jelezte, hogy a munkáltató a kollektív szerződés 
módosítására tett lépéseket, véleményeztük többek közt a MOL Nyrt., a Vígszínház Nonprofit 
Kft., a Honvédkórház, a Magyar Állami Operaház kollektív szerződésének módosítására 
irányuló tervezeteket; segítséget nyújtottunk a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet által 
bejelentett demonstráció ügyében született tiltó határozat elleni felülvizsgálati kérelem 
benyújtásához; segítséget nyújtottunk több szakszervezet, így például a Csongrád megyei 
nevelőszülők, valamint a Heves megyei kéményseprők megalakításához; tanácsot adtunk több 
tagszervezetünknek az egyesülési joggal összefüggő rendelkezések változása miatt 
szükségessé váló alapszabály-módosítások előkészítéséhez. 

A Repülőgép Műszakiak Független Szakszervezete tíz tisztségviselőjének munkaviszonyának 
megszüntetéséhez kérte a munkáltató a LIGA Szakszervezetek, mint felsőbb szakszervezeti 
szerv egyetértését. A tagszervezet vezetőségével történő konzultációt követően három 
tisztségviselő munkaviszonyának megszüntetéséhez az egyetértést megadtuk, míg a többi 
tisztségviselő esetében megtagadtuk. 

A Gazdasági Szakemberek Szakszervezete tisztségviselői munkaviszonyának munkáltatói 
felmondással való megszüntetéséhez – a tagszervezet vezetőségével történő konzultációt 
követően – öt esetben az egyetértést megtagadtuk, négy esetben az egyetértést megadtuk. 

A LIGA Szakszervezetek képzési tevékenységét összességében 10 tanfolyam és egy 
konferencia megrendezése jellemezte 2012-ben. Képzései alkalmat adtak a munkavállalók és 
szakszervezeti tisztségviselők tájékoztatására éppúgy, mint a véleményeik összegyűjtésére. A 
hallgatók előadás, kis csoportos munka, vagy kötetlen beszélgetés formájában elsajátíthatták 
mindazokat az ismereteket, amelyek munkájukhoz szükségesek, illetve ahhoz kellenek, hogy 
a jogi és munkaügyi kapcsolatokat érintő változásokról a munkavállalókat és szakszervezeti 
tagjaikat tájékoztathassák. A visszajelzések – a középfokú képzés esetében a teszteredmények 
– alapján elmondható, hogy a hallgatók elsajátították a tanfolyamokon oktatott ismereteket, a 
szóbeli és írásbeli visszajelzések pedig azt mutatták, hogy a hallgatók kellően motiváltak is 
voltak.  
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A kiadványok tekintetében a LIGA Szakszervezetek négy kiadványt jelentetett meg, két 
Munka törvénykönyve ismertetőt, továbbá az Mt. hatástanulmány kutatást, és egy 
munkavédelmi kiadványt.   

A LIGA Szakszervezetek kommunikációs tevékenységének jelentős részét az Munka 
törvénykönyve és az egyéb – szakszervezetek működését érintő – jogszabályok 
megismertetése tette ki. Mind honlapunkon, mind közleményeinkben, csakúgy, mint a web 
2.0-ás csatornáinkon keresztül igyekeztünk minél szélesebb körben terjeszteni a jogi szakértő 
által készített szakmai összefoglalókat.  

A magyarországi szakszervezetek internet- és web 2.0 használatáról készült felmérés 
kiemelten jó eredményt hozott a LIGA Szakszervezetek és tagszervezetei számára. A 
Friedrich Ebert Alapítvány által készített kutatás rámutatott, hogy a magyarországi 
szakszervezeti honlapok közül, a használhatóság-korszerűség vizsgálat során, magasan 
kiemelkedik, és az első három helyen végzett a LIGA szakszervezetek, a PDSZ, és az 
EVDSZ. 
Az interaktivitás-közösségiség mutatója szerint általában a szakszervezeti honlapok több mint 
80%-a 10 pont alatti eredményt ért el. A legmagasabb pontszámokat a LIGA Szakszervezetek 
és a VDSZSZ érte el 20, illetve 19 ponttal.  

Az ETUC nemzetközi tagságából adódó források igénybevételével tagjaink 2012-ben is részt 
vettek nemzetközi szakszervezeti képzéseken. Ezek a lehetőségek 2012-ben leginkább az 
Esélyegyenlőségi tagozat és a Fiatalok Ligája tagjai számára biztosítottak szakmai fejlődést. 
A sikeres kooperáció eredményeit mutatja több nemzetközi szakmai projektünk. 2012-ben – a 
korábbi jó együttműködésre való tekintettel – projekt indult a szakképzési politikák 
orientálásának lehetőségeiről a francia CGT-FO, fémipari munkáltató partnere, az UIMM, 
valamint a CODIFOR nevű szakmai szervezet részvételével. 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2012. február 29-én és 2012. november 14-én 
nagyszabású decentralizált tiltakozásokat szervezett Európa-szerte. A LIGA Szakszervezetek 
mindkét esetben csatlakozott a megmozdulásokhoz egy-egy jelképes akcióval. A november 
14-ei demonstrációkat történelmi méretű Európai megmozdulásnak titulálták. A 
megszorítások elleni nemtetszés kifejezésén túl - összhangban az ETUC által 2012 júniusában 
elfogadott Európai Társadalmi Szerződésben foglaltakkal - az akciónap az alábbi 
követelésekre koncentrált: a kollektív szerződések a szociális dialógus erősítése; gazdasági 
kormányzás a fenntartható növekedés és foglalkoztatás érdekében, valamint gazdasági és 
szociális igazságosság.  
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2013 
2013-ban robbanásszerű fejlődés indult be a LIGA Szakszervezeteknél, köszönhetően a 
pályázati osztály által előkészített és benyújtott Európai Uniós finanszírozású pályázatoknak. 
Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban az Európai 
Unió több mint egymilliárd forinttal támogatja a 2012. július elsején indult Jogpont+ című 
kétéves projektet, amelyet a LIGA Szakszervezetek, a Munkástanácsok, valamint a KISOSZ, 
az OKISZ, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség és az IPOSZ partnerségében valósul meg.  
Ennek mintegy folytatásaként 2013. június 1-től útjára indult a Jogpont+ mini projekt, amely 
kibővítette az országszerte mindenki számára elérhető, ingyenes jogsegély szolgáltatásokat. 
Ezt követően 2013. szeptember 1-től "A munkáért!" című projekt 1,6 milliárd forint 
támogatással indul meg az Új Széchenyi terv keretében. A projekt négy pillérre épül: az új 
Munka Törvénykönyve munkaadói és munkavállalói hatásvizsgálata, a kollektív szerződések 
kötésének elősegítése tanácsadással, a munka világát érintő témákban a fiatalok felkészítése 
tananyaggal, illetve a vállalkozók képzése. A projekt keretén belül 37 új munkatárs vág neki 
az előttük álló összetett feladatnak, mely az ország teljes területére kiterjed.  
A kongresszusi beszámoló lezárásakor már ismert, hogy a LIGA sikerrel pályázott a  
„TÁMOP-2.5.3.A” jelű kapacitásfejlesztést támogató pályázatokra is. A projektek célja a 
szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának megerősítése 
és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják 
képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, és legyenek képesek eredményesen 
becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, 
illetve a döntéshozatalba. 
 
A LIGA Szakszervezetek 2013 szeptemberében kezdeményezte a 2014. évi bértárgyalások 
megkezdését, a szakszervezeti konföderációk közül elsőként 2013-ban. A gazdasági fejlődést 
és a munkavállalók reálpozícióját figyelembe véve a LIGA Szakszervezetek a bérből és 
fizetésből élők számára egy, a jövő évi inflációs várakozás és a várható GDP-növekedés 
összegének megfelelő bruttó béremelést tart szükségesnek. A LIGA Szakszervezetek 
változatlanul szükségesnek tartja a minimálbéren élők felzárkóztatását, ezért az ő esetükben 
az általános béremeléshez képest +1%-os növekedést tart kívánatosnak. A Tanács 
állásfoglalása szerint 2014. évben kiemelt figyelmet kell fordítani a bérfejlesztés során a 
közszféra területeire, ezen belül is elsődleges fontosságú az évek óta folyamatos 
reáljövedelem-csökkenést elszenvedő hon-és rendvédelem területe. 
Az új Munka törvénykönyve hatálybalépése óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy a 
szabályozás nem járult hozzá a foglalkoztatás növeléséhez a kormányzat várakozásai ellenére, 
ellenben rontotta a munkavállalók jövedelmi helyzetét és növelte kiszolgáltatottságukat. 
Emiatt a LIGA Szakszervezetek hatályba lépése óta kiemelt figyelmet fordított a munkajogi 
kódex hatásainak vizsgálatára és többször is felhívta a kormányzat figyelmét a változtatás 
szükségességére. 2013. május 1-én a sajtó nyilvánossága előtt jelentette be Gaskó István, 
hogy a LIGA Szakszervezetek 250 pontból álló módosítási javaslatot dolgozott ki a Munka 
törvénykönyvéhez, amelyet a kormányzathoz el is jutatott. A Szakszervezeti konföderációk 
közül egyedül a LIGA Szakszervezetek terjesztett elő átfogó Mt.-felülvizsgálati javaslatot, 
amelyet széleskörű és átfogó szakértői elemzés és műhelymunka alapozott meg. Ezen 
törekvésében a LIGA Szakszervezeteket azóta sem követték a társkonföderációk, a Munka 
törvénykönyvének radikális felülvizsgálatát és módosításának kérdését azóta is egyedül a 
LIGA Szakszervezetek tartja napirenden a kormányzattal való tárgyalásai során. 
A sztrájkjogról szóló 1989. évi VII. törvény 2010-es módosításával a munkavállalói 
érdekérvényesítés eszközrendszere komoly csorbát szenvedett, melynek következtében a 
sztrájktörvény módosítása óta hazánkban nem került sor legális sztrájkra a közszolgáltatások 
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területén. További változást hozott a sztrájkjog megítélésében a 2012 januárjában hatályba 
lépett Alaptörvény, jelentősen átalakítva a sztrájkjog tartalmát. Megszűnt a sztrájktörvény 
kétharmados jellege, ami kétségtelenül a sztrájk mint alapjog súlyának csökkenését jelzi. Az 
alaptörvény alkotmányi szintre emeli a munkaadók részéről való munkabeszüntetés jogát 
(kizárás, lock out) a munkavállalók részéről való munkabeszüntetés mellett, ez utóbbi legális 
voltának megítélése a munkajogászok szerint legalábbis kérdéses, mint ahogy az sem 
egyértelmű, hogy az Alaptörvény szándékozott-e egyáltalán a munkaadók részére ilyen jogot 
biztosítani. 
 
A sztrájk új szabályozásának ellentmondásosságát, munkavállalói jogokat csorbító 
rendelkezéseit és módosítás óta eltelt időszak tapasztalatait is figyelembe véve a LIGA 
Tanács 2013. szeptember 27-i ülésén megállapította, hogy a közszolgáltatást végző 
munkavállalók gyakorlatilag nem tudják jogszerűen gyakorolni ezen alapvető jogukat. 
Tekintetbe véve, hogy a sztrájkjog a demokratikus jogállamiság egyik lényegi eleme, ezért 
szükségesnek tartjuk a probléma áttekintését és a vonatkozó törvények módosítását. Ennek 
során különös figyelmet kellene fordítani az elégséges szolgáltatás és az együttműködési 
kötelezettség egyértelmű és a sztrájkjogot nem korlátozó újraszabályozására. 
A LIGA Tanács a társadalmi párbeszéd jelenlegi intézményrendszerének újragondolására is 
javaslatot tett. A társadalmi párbeszéd új rendszerének működési tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a jelenleg működő szektoriális érdekegyeztető fórumok (VKF, OKÉT) nem fedik le 
teljes mértékben a munka világát, ezért célszerű lenne létrehozni egy, a közszolgáltató szektor 
speciális problémáival foglalkozó új fórumot is, amelynek koncepcióját a Stratégiai és 
Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségével (STRATOSZ) együtt dolgozták ki a 
LIGA szakértői. 
 
Az elmúlt időszak tapasztalatai arra is rávilágítottak, hogy a szektoriális egyeztető fórumok 
mellett szükség lenne egy olyan átfogó, a munka világának teljességét felölelő fórum 
létrehozására is, ahol a munka világának szereplői érdemi konzultációt tudnának folytatni a 
Kormánnyal az őket érintő kérdésekről.  
A LIGA Tanács szerint a társadalom elöregedése, a rendkívül alacsony foglalkoztatottsági 
szint és az egyre inkább széttöredező munkavállalói pálya együttesen vezetett oda, hogy a 
munkavállalók jelentős része számára a társadalombiztosítás által nyújtható nyugdíj már nem 
elegendő az időskori biztonság megteremtéséhez. Ezt a problémát a kormány is felismerte, 
amikor a 1281/2010. (XII.15.) számú kormányhatározatban rögzítette az alábbiakat: „Az 
állami pillér mellett fenntartja és erősíti az önkéntes befizetésen alapuló önkéntes kölcsönös 
nyugdíjbiztosító pénztárakat.” Az azóta eltelt időszakban még nem került sor ezeknek a 
pénztáraknak a megerősítésére, ezért a LIGA Szakszervezetek javasolta a kormányzatnak, 
hogy a munka alapú társadalom alapelvéből kiindulva, jelentős adókedvezményekkel segítse 
elő az öngondoskodás további elterjedését. 
Mindezeken túl a LIGA Szakszervezetek továbbra is szorgalmazza a kormányzattal folytatott 
tárgyalásai során a korhatár előtti ellátások, ezen belül a korengedményes és 
korkedvezményes nyugdíj kérdésének rendezését. 
 
A LIGA Szakszervezetek kiemelt fontosságú kérdésnek tartja a szociális párbeszéd 
kibővítését, amely cél előmozdítása érdekében nagyszabású projektet indított széleskörű 
partneri hálózat bevonásával. A projekt által elérni kívánt eredményeket a norvég kormány 
által működtetett alapok is támogathatónak tartották, ezért 2012. decemberében 180.000 euro 
forrást biztosítottak annak megvalósítására, bevonva több szakszervezeti konföderációt 
(MSZOSZ, Munkástanácsok), ágazati munkavállalói szövetséget (pl. EVDSZ, Bánya-, 
Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszervezete, Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók 
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Szakszervezeti Szövetsége, Gázipari Szakszervezeti Szövetség stb.) és munkaadói 
szervezeteket is (Villamos-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége). A LIGA 
Szakszervezetek vállalta, hogy partnereivel szoros együttműködésben kiépíti és megerősíti a 
szociális dialógust egy kiválasztott ágazatban, nevezetesen az energiaiparban, amelynek 
részeként hozzájárul a tisztességes munkafeltételek kialakításához a kapacitás növelésével, az 
együttműködés erősítésével, új stratégia kidolgozásával, valamint úgynevezett információs 
pontok felállításával. Az ágazati dialógus megerősítése terén a projekt a villamos-energia ipar 
mellett a víz-, gáz, és olajipari, valamint bányász szakszervezeteket is bevonta a munkába. 
 
A LIGA Szakszervezetek a 2012-ben elfogadott stratégiájának megfelelően elkezdte a 
munkaszervezet átstrukturálását, amely jelentős létszámbővüléssel járt együtt. Regionális 
referensi hálózat épült ki a hét statisztikai régiót lefedve, ezt követte a megyei érdekvédelmi 
tanácsadói és szervezői hálózat kiépülése. Mindezen céljaink jelentős EU-s támogatással 
valósulhatnak meg, a kialakított stratégiát az Európai Unió is támogatásra érdemesnek találta, 
amelyhez jelentős források is járultak. Ennek köszönhetően a LIGA Szakszervezetek 
apparátusa magasan kvalifikált, fiatal jogászokkal, közgazdászokkal bővült, akik helyi 
szinteken építik a LIGA Szakszervezetek társadalmi bázisát és segítik a tagszervezetek 
munkavállalóit a munkaügyi kapcsolatok terén.  
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Összefoglalás 
A munka világában az utóbbi években bekövetkezett gyökeres változások új kihívások elé 
állították a magyar szakszervezeti mozgalmat is. Ezen kihívásokra a különböző konföderációk 
többféleképpen próbálnak meg válaszolni: némelyek az egyesülésben, erőik 
koncentrációjában látják a kiutat a jelenlegi helyzetből, míg mások – mint a LIGA 
Szakszervezetek is – a munkavállalói szervezettség növelésében, a szakszervezeti gondolat 
munkavállalók felé közelítésében illetve vonzóvá tételében, nyugati minták alapján új típusú 
szolgáltatások nyújtásában vélnek megoldást találni a magyar szakszervezeti mozgalom egyre 
csökkenő támogatottságának problémájára. 
A LIGA Szakszervezetek átfogó fejlesztési stratégiát alkotott annak érdekében, hogy a 
rendkívül alacsony munkavállalói szervezettséget növelje, a tagszervezeteinek bázisát 
gyarapítsa, ezáltal a társadalomban jelenlévő munkavállalói érdekek minél szélesebb körét 
tudja megjeleníteni a legjelentősebb országos érdekképviseleti fórumokon. A fejlesztési 
stratégia alapvetően új alapokra kívánja helyezni a szakszervezet-szervezést Magyarországon: 
az ágazati szerveződés mellett hangsúlyt kívánunk fektetni a területi alapú szerveződésre is, 
megcélozva a kis-és középvállalkozások alkalmazásában álló munkavállalókat, akiknek 
elsősorban a szakszervezet által nyújtott szolgáltatások széles körét ajánljuk figyelmébe a 
hagyományos érdekképviselet és munkajogi védelem biztosítása mellett.  
A fenti célok megvalósítására a LIGA Szakszervezetek országos érdekvédelmi tanácsadói 
hálózatot épített ki, amely az egyes nemzetgazdasági ágazatokban illetve a megyékben segíti 
elő a munkaügyi viták gyors rendezését, a kollektív szerződések szélesebb körű alkalmazását 
illetve a munkavállalói jogok ismeretének terjedését. Jelentős anyagi és humán erőforrást 
mozgósítunk annak érdekében, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom két évtizedes 
folyamatos hanyatlása újra növekedésbe váltson: a 2013 nyarán és őszén elnyert jelentős 
európai uniós forrás a magyar szakszervezeti mozgalom történetében egyedülálló lehetőséget 
biztosít arra, hogy a LIGA Szakszervezetek taglétszáma dinamikus növekedést mutasson. Ez 
azonban nem öncél: a szakszervezeti tagsági jogviszony olyan új előnyeit kívánjuk a 
munkavállalók részére biztosítani, amely bevált nyugat-európai mintákon alapul és a 
szakszervezeti szolgáltatások eddig hazánkban nem tapasztalt széles palettáját kínálja: az 
ingyenes – jogerős ítéletig terjedő – munkajogi peres képviselettől és tanácsadástól kezdve a 
rendkívül kedvezményes telefontarifán és banki, biztosítási szolgáltatásokon át az oktatási, 
szakképzési munkaerőpiaci közvetítői szolgáltatásokig terjed jelenleg a skála és egyre bővül.  
 


