
       Westsik Vilmos Élelmiszeripari 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

Telefon/fax: 42/433-425 

E-mail:  suli@westsik.sulinet.hu, honlap: www.westsik.sulinet.hu  
Bankszámlaszám:10044001-00334033-00000000 

Adószám: 15823254-2-15 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-00002/2013 

Intézményünk képzési tevékenységének bemutatása 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található (Nyíregyháza) Westsik Vilmos Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola, a térség egyetlen élelmiszeripari (tiszta profilú) szakképző 

intézménye.  

Az elmúlt évtizedekben végbemenő változásokat követve számos képzést indított az iskola. Úgy, mint 

pék, molnár, tejtermékgyártó, tartósító ipari szakmunkás, húsipari termékgyártó, pék-cukrász, 

cukrász, élelmiszeripari szakmunkás képzéseket nappali munkarend szerint. A szakemberképzés 

mellett informatikai, illetve élelmiszeripari szakmacsoportban (korábban élelmiszeripari higiénikus) 

jelenleg higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs érettségi képzésünk van, melyre ráépülésként 

élelmiszeripari technikusokat is oktatunk. Természetesen szakmai palettánk bővült, hiszen lehetőség 

van élelmiszeripari analitikus technikusi, hús- és baromfiipari szaktechnikusi, sütő- és cukrászipari 

szaktechnikusi szakképesítés megszerzésére, valamint a 2017/2018. tanévtől kezdődően erjedés és 

üdítőital ipari termékgyártó, tartósítóipari szakmunkás és tejipari szakmunkás képzésre is. 

A költségvetési szervként működő intézmény szakágazati megnevezése, mely alapján szolgáltató 

tevékenységet nyújtunk: Szakmai középfokú oktatás- 853200 szakágazati számmal, mint többcélú 

intézmény: összetett iskola.   

Az intézmény szervezeti felépítésében a munkáltató jogokat az Igazgató gyakorolja, munkáját segíti 

az általános igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezető, gazdasági vezető, 

tanüzemi vezető.  

Az intézmény gazdálkodó funkciót lát el. Egyrészt, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező, de 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, másrészt, mint tanulószerződések kötésére 

jogosult intézmény a Szakképzési törvény alapján.  

Az elmúlt időszakban felnőttképzéseink közül kiemelhető a 2000-es évek elején molnár és pék 

felnőttképzés, valamint pék mesterképzés megszervezése 2016-ban. 

Szakmai eredményeink biztosítéka egyrészt egy korszerűen felszerelt székhely intézmény, valamint 

három modern tanüzemünk (pék, cukrász és pék-cukrász / száraztészta készítő), továbbá egy széles 

termékválasztékkal rendelkező tanbolt is, ahol tanulóink gyakorlatban is elsajátíthatják a szakmájukat 

tanulószerződés keretében. Másrészt egy jól képzett innovatív tantestület biztosítja az elméleti és 

szakmai képességek és tudásanyag elsajátítását. Az intézmény négy munkaközösséggel működik 

(osztályfőnöki, reál, humán, szakmai).  A szakmai munkaközösségünk a képzés sokoldalúsága miatt 

tovább erősödött, melynek következtében kilenc élelmiszeripari mérnökkel, gépészmérnökkel és 
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további hat szakoktatóval rendelkezünk. Mindezek fényében tanulóinkat olyan szakemberekké 

kívánjuk formálni, akik megállják helyüket a munka világában.  

Eredményes szakmai munkánk záloga a 2013. évtől megszerzett engedélyek az alábbi képzési 

területeken: Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó képzés (E-00002/2013/A001), Csontozó munkás (E-

00002/2013/A002), Bolti hentes (E-00002/2013/A003), Pék (E-00002/2013/A004), Sütőipari és 

gyorspékségi munkás (E-00002/2013/A005), Húsipari termékgyártó (E-00002/2013/A006) 

Száraztészta gyártó (E-00002/2013/B001), Baromfiipari munkás (E-00002/2013/B002). 

 

Az elmúlt három évben több pályázatott nyújtottunk be, pl.: TÁMOP 2.1.6-12/1 „Újra tanulok” 

projektre, illetve több GINOP-os programra.  2015-ben Zöldség- és gyümölcs feldolgozó munkás 

képzésben 17 fő (valamennyien bizonyítványt kaptak, így az eredményességi mutató 100%) számára 

szakmai vizsga szervezője volt az intézmény, Hernádszentandráson. 2016-ban 12 fő (10 fő kapott 

mesterlevelet, így az eredményességi mutató 83,33 %) számára pék mestervizsgát szerveztünk a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazgatóságának támogatásával.  

A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola  eredményesen vett részt 

a GINOP 6.1.1-15-2015-00001 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 

című kiemelt projektben a Száraztészta gyártó képzésben, melynek következtében a Heves megyei 

Kormányhivatallal kötendő együttműködési megállapodás alapján 2 telephelyen: Gyöngyös, Hatvan 

helyszíneken folytattunk képzést.  

Ugyanezen pályázat keretében Szabolcs-Szatmár- Bereg Megye 21 helyszínén Zöldség-és 

gyümölcsfeldolgozó képzéseket szerveztünk, ahol 311 fő sikeres szakmai vizsgával zárta a 

képzéseket. 

A GINOP 5.2.1-14-2015-00001 az Ifjúsági Garancia Rendszer  keretében megvalósuló 

Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) valamint a GINOP 5.1.1-15-

2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” pályázatok keretében megyénk különböző helyszínein Pék,   

Húsipari termékgyártó illetve Bolti hentes képzéseket folytattunk. 

 Jelenleg 3 Pék, és 1 Húsipari termékgyártó képzésünk van folyamatban.   

 

 

Nyíregyháza, 2019. március 19.       
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