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Mi, a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános Iskola alulírott pedagógusai és nevelést-oktatást segítő 

alkalmazottai ezzel a kiállásunkkal tiltakozunk a 2022. február 11-én megjelent 36/2022 (II.11) sz. 

Kormányrendelet ellen, amely az esetleges pedagógus sztrájkot a tényleges érdekérvényesítésre 

alkalmatlanná teszi. 

2022. február 25-én, 8 és 12 óra között nem vesszük fel a munkát. Azaz az akció időtartama alatt 

nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet, sem ezt segítő munkát. 

A figyelemfelkeltő akcióban való részvételünkről önállóan, egyénenként, jogtudatos 

állampolgárként döntöttünk és tettünk ránk nézve hátrányos következményeit vállaljuk. 

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy akciónk nincs összefüggésben sem a szakszervezetekkel, sem 

pártokkal, nem irányul sem a diákok, sem az iskolánkat felügyelő és irányító tankerület, sem pedig 

iskolánk vezetősége ellen. Elsősorban tanítványaink és a következő generációk érdekeit szem előtt 

tartva cselekszünk, nemcsak, mint pedagógusok vagy pedagógiai munkát segítő dolgozók, hanem 

(leendő) szülők, nagyszülők, mert emberi kötelességünknek érezzük, hogy kiállásunkkal is felhívjuk 

a figyelmet alaptörvénybe foglalt jogainkra, valamint az oktatás kiemelt fontosságára. 

Olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában gyerekekért dolgozó 

MINDEN felnőtt számára a minőségi munkavégzés alapfeltételeit, a szabad légkört és az elviselhető 

munkaterhelést mind a diákok, mind a tanárok és nem pedagógus alkalmazottak számára. Olyan 

munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot. Ezek teljesülése szükséges 

ahhoz, hogy valóban a diákokért dolgozhassunk. Hisszük, hogy az iskolákban tanuló diákok 

megérdemlik, hogy kiálljunk értük, és azért, hogy egy jobb oktatási rendszerben, minőségi oktatást 

kaphassanak. 

A SZTRÁJK ALAPJOG! TANÁR NÉLKÜL NINCS JÖVŐ! AZ OSZTÁLYOM AZ 

ORSZÁGOM. 

Budapest, 2022. 02. 25. 

 

1. Balogh Máté Barnabás 

2. Csepregi-Kertész Angelika 

3. Csicsákné Kovács Edina 

4. Fodor Máté 

5. Hadrik Piroska Tünde 

6. Horváth Krisztián István 

7. Kállai Bernadett 

8. Kohut-Szecskó Gabriella 

9. Komjáthy Zsuzsanna 

10. Kovácsiné Hutzler Henriette Laura 

11. Mentőné Balogh Szilvia 

12. Dr. Mihályné Süle Szilvia 

13. Molnár Gergely Vajk 

14. Nagy Anna 

15. Ottucsák Melinda Anikó 

16. Péczely Patrik Zoltán 

17. Poros Eszter 

18. Répási Andrea 

19. Szabó Júlia 

20. Szabolcsné Sas Ágnes 

21. Szücs Eszter Enikő 

22. Takácsné Domján Adrienn 

23. Varga Veronika 

24. Varga Zsanett Denise 


