
 

 
 

PÁLYÁZAT HATÁROZATLAN IDEJŰ, 71%-OS RÉSZMUNKAIDŐS 

  MAGYAR NYELVEN ELŐADÓ SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA TANÁRI ÁLLÁSRA  

 A jelöltnek meg kell feleljen az Oktatási és nevelési törvény által a 139. és 140. szakaszban előírt a 

elvárásoknak a munkába álláshoz ( Hivatalos Közlöny SZ.K. szám.88/2017, 27/2018-második törvény, 

10/2019, 27/2018-második törvény és 6/ 2020): 

-rendelkeznie kell a meghatározott foglalkozáshoz szükséges megfelelő szakos végzettséggel, amit az Oktatás 

típusáról és módjáról szóló szabályzat a szakközépiskolai általános tantárgyak tanárai, a szakmunkatársak és 

nevelők számára előír ( Hivatalos Közlöny SZK- Oktatási Közlöny, 8/2015, 11/2016, 13/2016-javítás, 

13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020 и 15/2020): 

- rendelkezzen megfelelő felsőoktatási végzettséggel, amelyet az alábbi stúdiumokon szerzett: 

 

1) Másodfokú tanulmányokon (akadémiai mesterképzés,szakirányú mesterképzés,speciális akadémikusi 

mesterképzés) vagy 

2) Legkevesebb négyéves alapfokú egyetemi tanulmányokon, a 2005. szeptember 10-ig a felsőfokú oktatást 

meghatározó előírások szerint  

egy megszerzett címmel az alábbiak közül: 

(1) informatika tanár, illetve okleveles informatikus; 

(2) matematika és számítástechnika tanár; 

(3) matamatika tanár, illetve okleveles matematikus, számítástechnikai és informatikai szakirány; 

(4) informatikai és számítástechnikai szakterületű okleveles matematikus;  

(5) okleveles villamosmérnök, minden szakirány és tanszék; 

(6) okleveles elektronikai mérnök, minden szakirány és tanszék; 

(7) információs rendszerek okleveles mérnöke, mérnökinformatikus, illetve az információs rendszerek 

üzemeltetésének okleveles mérnöke, üzemmérnök-informatikus vagy okleveles szervezéstudományi 

mérnök, információ-technológiai mérnök, tájékoztatási rendszerű, tájékoztatási rendszerű és technológiájú, 

szakirányú tanszékek; 

(8) okleveles informatikus mérnök(mérnök informatikus), illetve okleveles számítástechnikai mérnök; 

(9) okleveles közgazdász, szakirányok: kiber-szervezeti, gazdasági statisztika és informatikai, gazdasági 

statisztika és kibernetikai, statisztika és informatika vagy statisztika, informatika és kvantumgazdaságtani; 

(10) technika-informatika szakos tanár; 



 

 
 

(11) okleveles matematikus; 

(12) okleveles informatikus; 

(13) okleveles informatikus-ügyviteli informatika; 

(14) okleveles informatikus-informatika tanár; 

(14а) információs rendszerek okleveles mérnöke - mérnökinformatikus-információs rendszerek tanszék, 

információs technológiai rendszerek tanszék, minőségellenőrzési tanszék; 

(14b) mester szoftvermérnök; 

(14c) mester információs technológiai rendszermérnök; 

(14d) mester oktatási médiatervező; 

(14e) tantárgyoktatási mestertanár (előzőleg befejezett alapfokú tanulmányok tudományos, illetve a 

megfelelő tantárgyi szakterületeken) ; 

(15) okleveles mester informatikus; 

(16) okleveles mester informatika tanár; 

(17)  okleveles informatikus-mester ügyviteli informatikus; 

(18) okleveles tehnika és informatika tanár-mester; 

(19) mester matematikus; 

(20) mester informatikus; 

(21) mester informatikus-és villamosmérnök; 

(22) mester információs technológiai mérnök; 

(23) mester technika és informatika tanár; 

(24) mester szervezéstudományok mérnöke( Információs rendszerek és technológiák vagy Szoftvermérnöki 

és számítástechnikai tudományok tanulmányi programja szerint) ; 

(25) Mester oktatási médiatervező; 

(26) mester informatika és matematika tanár; 

(27)* mester technika és informatika tanár; 



 

 
 

Ezen tétel 16) pontjában szereplő személynek, aki akadémiai mesteri fokozatot szerzett, rendelkeznie kell a 

befejezett tanulmányok informatika és számítástechnikai szakterületén belül legkevesebb öt tantárgyból 

sikeres vizsgával (ebből legkevesebb egy tantárggyal a Programozás területéről) és legkevesebb két 

tantárggyal a következő egy- illetve két szakterületről - Matematika vagy Elméleti számítástechnika, amit a 

felsőoktatási intézmény által kiadott bizonylattal igazol.  

A tanítást és az oktatási-nevelési munka egyéb munkaformáit az a személy is elvégezheti, aki akadémiai 

mesteri címet szerzett, és az elvégzett tanulmányai keretein belül legkevesebb öt levizsgázott tantárggyal 

rendelkezik a számítástechnika és informatika szakterületéről (ebből legkevesebb egy tantárggyal a 

Programozás területéről) és legkevesebb két tantárggyal a következő egy- illetve két szakterületről - 

Matematika vagy Elméleti számítástechnika. 

A tanítást és az oktatási-nevelési munka egyéb munkaformáit Számítástechnika és informatika tantárgyból 

az a személy is elvégezheti, aki a 2005. szeptember 10-ig  a felsőfokú oktatást meghatározó előírások 

szerint legkevesebb négyéves alapfokú tanulmányai során, sikeresen vizsgázott a legkevesebb négy 

szemeszteren keresztül tartó számítástechnikai és informatikai programból. 

Amennyiben az iskola átvétel vagy pályázat útján nem létesít munkaviszonyt olyan személlyel, aki eleget 

tesz ezen tétel 1., 3. és 4. pontjaiban szereplő elvárásoknak, abban az esetben a tanítást és az oktatási-

nevelési munka egyéb munkaformáit Számítástechnika és informatika tantárgyból azok a személyek is 

elvégezhetik, akik szakmai speciális szakemberi címmel rendelkeznek, amennyiben az elvégzett 

tanulmányaik során legkevesebb öt sikeresen vizsgázott tantárgyuk van a számítástechnika és informatika 

területéről (ebből legkevesebb egy tantárggyal a Programozás területéről) és legkevesebb két tantárggyal a 

következő egy- illetve két szakterületről - Matematika vagy Elméleti számítástechnika. 

A 2-5. tétel pontjainak megfelelését az illetékes oktatásügyi minisztérium határozza meg a tanulmányok 

tanterve és a tanmenete, illetve a tanulmányi program alapján. 

       -      rendelkezzen megfelelő pszichikai, fizikai és egészségügyi alkalmassággal a gyerekekkel és a tanulókkal való 

munkához; 

- nincs jogerős ítélettel legkevesebb három hónapig tartó feltétel nélküli börtönbüntetésre ítélve 

bűcselekmény miatt, valamint családon belüli erőszak miatt, kiskorú személy elvétele miatt, kiskorú 

személy elhanyagolása, bántalmazása vagy vérfertőzés miatt, kenőpénz elfogadásának bűntette vagy adása 

miatt, nemi szabadságot sértő bűncselekmények miatt, jogi forgalom megsértése miatt, emberi jogi és más 

nemzetközi jogok által védett javak ellen elkövetett bűncselekmény miatt, a kiszabott büntetőjogi 

szankcióktól függetlenül, a törvénnyel összhangban, nem  bizonyítható rá diszkriminatív magatartás ( MUP-

rendőrségi hivatalban szerezhető be).  

-  a Szerb Köztársaság állampolgára; 

-    ismeri a szerb nyelvet (bizonylatot csak azok a jelöltek kötelesek mellékelni, akik a tanulmányaikat nem 
szerb nyelven végezték) – ezt a megfelelő felsőfokú intézménytől kapott bizonylattal bizonyítják, amely 
bizonylat tartalmazza, hogy a jelölt sikeres vizsgával rendelkezik szerb nyelvből és ismeri a magyar nyelvet. 
 

  



 

 
 

A pályázati kérelemhez a jelölt köteles mellékelni: 

 a jelentkezési formanyomtatványt, melyet a jelölt az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési 
Minisztérium hivatalos internetes honlapján tölt ki, majd kinyomtatja és a  kért dokumentációval átadja 

 életrajzot 

 oklevelet(diploma) illetve bizonylatot a az elvégzett tanulmányairól - lehet eredeti vagy hitelesített fénymásolat 

 állampolgársági bizonylatot – 6 hónapnál nem régebbit, lehet eredeti vagy hitelesített fénymásolat 

 büntetlenségről szóló bizonylat ( Mup-rendőrségi hivatalban szerezhető be) - eredeti 

 a megfelelő felsőfokú intézménytől kapott bizonylatot, amely tanúsítja, hogy a jelölt sikeres vizsgával 
rendelkezik szerb nyelvből (bizonylatot csak azok a jelöltek kötelesek mellékelni, akik a tanulmányaikat nem 
szerb nyelven végezték) és a magyar nyelven befejezett középiskolai, főiskolai vagy egyetemi oktatásról szóló 
oklevelet(diploma), vagy a megfelelő felsőfokú intézmény bizonylatát, mely tanúsítja, hogy a jelölt sikeresen 
vizsgázott magyar nyelvből. 

 
  A gyerekekkel és a tanulókkal való munka pszichikai, fizikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról szóló 

bizonylatot csak a kiválasztott jelöltnek kell átadnia a munkaszerződés megkötése előtt. 

  A jelöltek, akiknek a  kérelme teljes és határidőn belül érkezett, továbbá, akik megfelelnek a meghirdetett 

állás követelményeinek, azok,  a gyerekekkel és a tanulókkal való munka pszichológiai alkalmassági vizsgálatán kell 

részt vegyenek, amelyet az illetékes foglalkoztatási hivatal végez szabványosított eljárásokat alkalmazva, amelyről a 

pályázatban résztvevőket értesíteni fogjuk. 

 A jelentkezési kérelmeket az iskola titkárságán személyesen is át lehet adni ( minden munkanap 8:00 és 

12:00 óra között) vagy ajánlott küldeményként postázni az iskola címére: Népfront utca 80., 21235 Temerin. 

 A pályázatra a jelentkezési határidő 10 nap, a pályázat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hivatalos lapjában 

való megjelentetésétől számítva. 

 A hiányos és késve érkező kérelmeket nem vesszük figyelembe. 

  Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 021/843-272. 

 


