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Az ETUCE teljes szolidaritását fejezi ki a PSZ tagságával az
elkövetkező sztrájkban. Az ETUCE üdvözli, hogy a PSZ
erőteljesen szembeszáll a jelenlegi kormány
oktatáspolitikájával és kíván sok sikert kíván .
Az ETUCE támogatja a kormánnyal szemben tűzött
követeléseiteket, így többek között azt, hogy :
Az állami intézményfenntartó központ átszervezését és
feladatainak meghatározását oly módon kell megoldani, hogy
az biztosítsa a köznevelési intézmények szakmai, gazdasági,
munkáltatói önállóságát.


 Az iskolában pedagógus-munkakörben alkalmazottak
gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásainak
ideje (kötelező óraszám) – fő szabályként – heti huszonkét
óra legyen;

 A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak közül azok,
akik nem tartoznak a pedagógus életpálya-modell hatálya alá
(nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, például dajka,
technikai, ügyviteli és más munkakörben foglalkoztatottak),
részesüljenek a havi rendszeres, keresetükön felüli
többletjuttatásban, függetlenül attól, hogy milyen
intézménytípusban dolgoznak, és ki az intézmény fenntartója.
Az ETUCE fenntartás nélkül támogatja a tüntetőket és jogos
követeléseiket.
Folyamatos erőfeszítéseitek emlékeztetik a kormányt az
állampolgárok felé vállalt felelősségére és végül sikerre
vezetnek. Az ETUCE köszönetet mond az összes tüntetőnek,
akik hozzáhárulnak ahhoz, hogy jobb jövőt építsünk azzal,
hogy megvédjük a minőségi oktatást. ETUCE arra ösztönzi a
sztrájkolókat, hogy töretlen bizalommal álljanak ki az általuk
fontosnak ítélt értékek megvédéséért.
Az ETUCE reméli, hogy Magyarországon a nyílt és konstruktív
párbeszéd azonnal megkezdődik a szociális partnerek
bevonásával hogy közösen védjék meg a minőségi oktatást
az országban.
Őszintén reméljük, hogy az Önök akciója hosszú távra
konstruktív és fenntartható helyzetet teremt Magyarországon
és folyamatosan támogatjuk önt és a PSZ tagságát ebben.
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Dear colleagues,

President

The ETUCE expresses its full solidarity with you and your members for the upcoming strike.
ETUCE welcomes that you kick off a strong signal against the current education policy of the
government and wishes you great success and a good response. ETUCE supports the
demands towards the government which are among others to:
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ensure professional, financial and economic autonomy the public educational
institutions when restructuring the National Management Center (KLIK) and
defining it’s tasks;
the time of the pedagogical school employees allocated to work directly with
children and students (obligatory number of teaching hours) should be 22 lessons
per week;
guarantee a regular supplement to the salary of auxiliary staff (those school
employees who do not teach but assist education, such as school nurses and
technical and administrative staff ).

ETUCE stands unreservedly with the demonstrating people and supports their fair demands.
Your continuous efforts in reminding the government of its responsibility towards the
citizens in this respect will finally lead to success. ETUCE thanks all the demonstrators
engaged in the action for their important contribution which they make to build a better
future through their active defense of quality education. ETUCE encourages them strongly
to keep their unbroken trust in the accuracy and validity of their values.
ETUCE hopes for an immediate start of an open and constructive dialogue involving the
social partners in Hungary on issues of joint concern aiming to protect quality education.
We do sincerely hope that with your action you will achieve a constructive and sustainable
situation in the long term and we will will keep supporting you and your members.
In solidarity,
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