
Az Apor Péter Szaklíceum a 2022-2023-as tanévben a következő 

szakokat indítja:

În anul școlar 2022-2023 Liceul Tehnologic Apor Péter va avea 

următoarele calificări/specializări:

Szakiskola-Școala profesională: 

Autószerelő/Mezőgépész-Mecanic auto/Mecanic agricol

Agroturizmus-Lucrător în agroturism

Kereskedelem – Comerciant-vânzător

Líceum-Liceu: 

Állategészségügyi technikus-Tehnician veterinar

Közgazdász technikus-Technician în activități economice (lb.romănă)

Esti-Seral:

Gasztronómiai technikus-Tehnician în gastronomie (XI)

Posztlíceum (Postliceal):

Asistent de gestiune-Ügyvitel/Vagyonkezelő asszisztens (lb.română)



Iskolánk nemsokára teljesen meg fog újulni és korszerű 

tanműhelyekkel fog rendelkezni.

A román és magyar mezőgazdasági minisztériummal való 

közös projekteknek köszönhetően megújult gépparkkal,  

üvegházzal és farmmal fogunk büszkélkedni.

Mottó: “tegyük ismét az Apor Péter iskolát naggyá”

Instituția noastră va fi modernizată și dotată cu laboratoare și 

ateliere moderne.

Datorită colaborării cu ministerul agriculturii din România și 

Ungaria vom avea un parc auto și agricol nou, o seră și o 

minifermă.

Motto-ul nostru: “să facem din nou o școală grozavă”



Kövesd az iskola honlapját, ahol megtalálod az Országos 

Mesterségek Napja tevékenységeit:

Urmărește site-ul instituției, unde vei găsi inclusiv detaliile 

referitoare la Ziua Națională a Meseriilor:



Az autószerelő szakon (3 éves képzés) megtanítjuk:

- a gépjármű karbantartását

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges

dokumentumokat

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait

betartani

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a 

szerszámokat

- lehetőséged van díjmentesen sofőriskolázni B,

Tr kategóriákra

- anyagi támogatást kapsz az államtól



A mezőgépész szakon (3 éves képzés) megtanítjuk:

- üzemeltetni, előkészíteni, beállítani és vezetni a 

mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, 

betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket

- a karbantartást, az üzemzavarok elhárítását és a gépek 

javításában történő közreműködést

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait

betartani

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a 

szerszámokat

- lehetőséged van díjmentesen sofőriskolázni B, 

Tr kategóriákra

- anyagi támogatást kapsz az államtól



Az agroturizmus szak (3 éves képzés) :

- mezőgazdaságba tartozó növénytermesztés, 

állattenyésztés, élelmiszer-feldolgozás körébe tartozó

turisztikai javak igénybevételére, illetve azok

hasznosítására épül

- Az agroturizmus szakon is lehetőséged van díjmentesen 

sofőriskolázni B, Tr kategóriákra

- anyagi támogatást kapsz az államtól



A kereskedelem szakon (3 éves képzés) megtanítjuk:

- a gazdaság és kereskedelem alapvető, átfogó fogalmait

- a gazdaság és kereskedelem mikro- és makro szerveződési

szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit

- a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a 

fogyasztóvédelem területét

- az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, 

etikai követelményeit

- megismerni a kereskedelmi vállalatok működését és 

szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb 

munkafolyamatait és technikáit

- kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és

ellenőrizni

- anyagi támogatást kapsz az államtól



Állategészségügyi szak (4 éves líceumi képzés)

- Fontosabb szaktantárgyak: Állattenyésztés, 

Bonctan, Gyógyszertan, Belgyógyászat, 

Élősködőtan, Biotechnológia, Sebészet, 

Szülészet, Fertőző betegségek, 

Élelmiszerellenőrzés, Traktor és gépjármű 

vezetés

- Elsajátítjátok a háziállatok tenyésztését, a 

betegségek felismerését, kezelését és 

megelőzését és az állati eredetű élelmiszerek 

ellenőrzését



Technician în activități economice

(lb.romănă): învățământ liceal de 4 ani

Veți analiza și valorifica oportunitățile 

mediului economic, veți promova

misiunea și valorile firmei. Întocmiți, 

utilizați și analizați documente și 

informații financiar-contabile, 

înregistrați evenimente și tranzacții din 

activitatea economică utilizând 

programe informatice de contabilitate



Képek az iskola infrastrukturájáról és anyagi bázisáról:

Câteva poze privind infrastructura și baza materială a 

instituției:














