
Tantárgy Végzettség szintje Munkakör

hálózati ismeretek I. gyakorlat egyetem
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató

testnevelés egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár 

fizika egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

testnevelés főiskola
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

német nyelv, német célnyelvi civilizáció egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gyártásirányítás, gyártáselőkészítés, pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek, CNC szerszámgépek, 

gépészeti alapozó feladatok gyakorlat, 

gyártástervezés, CNC programozási gyakorlat

egyetem
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató

angol nyelv, biológia angol nyelven, angol 

célnyelvi civilizáció, biológia - egészségtan
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépészeti alapozó feladatok főiskola
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

fejlesztőfoglalkozás egyetem logopédus, gyógypedagógus  

földrajz német nyelven egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépírás főiskola
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató

magyar nyelv, magyar irodalom egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

adatbázis- és szoftverfejlesztés, szakmacsoportos 

alapozó ismeretek, informatika
egyetem szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

hittan egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

angol nyelv, német célnyelvi civilizáció, angol 

célnyelvi civilizáció
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépészeti alapozó feladatok gyakorlat, 

gépegységek szerelése és karbantartása, 

karbantartás gyakorlat

középfokú iskolai 

végzettség

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

angol nyelv egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

fejlesztőfoglalkozás főiskola logopédus, gyógypedagógus  

hálózatok I., hálózatok I. főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

IT alapok, programozás, IT szakorientáció, 

matematika
egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 
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hálózatok I., hálózati ismeretek I., programozás, 

hálózati ismeretek I. gyakorlat, , IT alapok, 

informatika

egyetem

szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár, 

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

biológia angol nyelven, angol nyelv, biológia - 

egészségtan
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

matematika egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

idegennyelvi kommunikáció angol egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

matematika egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, IT 

alapok, elektronika, programozási gyakorlat
főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

az elsősegélynyújtás gyakorlata, munkajog, 

munkaszervezés, gyártástervezés gyakorlat, 

munkavédelem, foglalkoztatás II., gépészeti 

alapozó feladatok, munkajog, munkaszervezés

egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

gyártástervezés gyakorlat, gyártástervezés és 

gyártásirányítás, forgácsolási ismeretek, 

általános anyagismeretek

egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

adatbázis és szoftverfejlesztés gyakorlat, hálózati 

ismeretek I. gyakorlat, IT szakorientáció, IT 

alapok

főiskola
szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

történelem angol nyelven, történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek, angol nyelv
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

műszaki mechanika, gépészeti alapozó feladatok egyetem szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár 

német nyelv főiskola
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

német nyelv egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

német célnyelvi civilizáció, foglalkoztatás I., 

német nyelv
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépelemek, műszaki rajz, vizuális nevelés, 

gépészeti alapozó feladatok, gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat

főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

magyar nyelv és irodalom, magyar nyelv, magyar 

irodalom
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

programozás, elektronika, programozás, 

adatbázis- és szoftverfejlesztés, IT alapok, 

adatbázis- és szoftverfejlesztés

egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

angol nyelv, szakmai idegen nyelv - angol, 

magyar nyelv és irodalom
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

német nyelv egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépészeti alapozó feladatok, vezérléstechnikai 

alapismeretek, szerszámgépek karbantartása, 

gyártástervezés és gyártásirányítás, 

irányítástechnika, irányítástechnika gyakorlat

egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

testnevelés főiskola
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  



gépészeti alapozó feladatok, gépegységek 

szerelése és karbantartása, karbantartás gyakorlat

középfokú iskolai 

végzettség

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

informatika egyetem
igazgató, szakmai tanár, szakoktató, 

gyakorlati oktató 

gépészeti alapozó feladatok, gépegységek 

szerelése és karbantartása, CNC forgácsolási 

ismeretek, CNC programozás, forgácsolási 

ismeretek

főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

matematika egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépészeti alapozó feladatok gyakorlat, IT alapok, 

műszaki mérések, gépészeti alapozó feladatok, 

gépészeti alapmérések

főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

műszaki mérések, anyagismeret, gyártástervezés, 

foglalkoztatás II., gyártástervezés gyakorlat, 

műszaki mérés gyakorlata

főiskola

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

iskolapszichológus egyetem iskolapszichológus 

német nyelv, német kommunikáció egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

történelem német nyelven, foglalkoztatás I.
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

gépi forgácsolás, gépészeti alapozó feladatok
középfokú iskolai 

végzettség

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató 

német nyelv, német célnyelvi civilizáció egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

informatika, IT szakorientáció, IT alapok egyetem

szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati 

oktató, szakmai elméleti tantárgyat 

oktató tanár 

angol nyelv, IT szakmai angol nyelv egyetem
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

angol nyelv főiskola
közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  

komplex természettudomány, történelem, 

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
egyetem

közismereti tantárgyat oktató 

középiskolai tanár  


