
Északi ASzC Westsik Vilmos 
Élelmiszeripari Technikum és 

Szakképző Iskola 
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. 

Telefon/fax: 42/433-425 

Jelentkezési lap - ESTI 
Esti tagozatos, iskolarendszerű felnőttoktatási képzésre 2020/2021. tanév 

Név: .....................  

Születési hely, idő: 

Állandó lakcím:.... 

Anyja neve: .........  

Telefonszám: .......  

E-mail cím: ..........  

Személyigazolvány szám: ..........................................................................  

Adóazonosító szám: ...................................................................................  

TAJ szám: ...................................................................................................  

Oktatási azonosító szám: ............................................................................  

A felsorolt felnőtt szakmai oktatások közül X-szel jelölje a választott szakképesítést. 

 

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 30. 

A jelentkezési lap és a dokumentumok leadásának helye és módja: 
- személyesen: Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 15. Titkárság 

- postai úton az alábbi címre elküldve: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 15. 

- elektronikus úton az alább e-mail címre elküldve: suli@westsik.edu.hu 

Bővebb információ kérhető a fenti elérhetőségek valamelyikén elektronikusan, személyesen vagy 

a 0642/433-425-ös telefonszámon.  

Szakma megnevezése Szakma száma 
Képzési 

idő 
Jelentkezés feltétele Jelölés 

Édességkészítő 4 0721 0502 2 év befejezett 10 osztály 
 

Pék- cukrász 4 0721 0512 2 év befejezett 10 osztály 
 

Sütő és cukrászipari technikus 5 0721 0513 2 év érettségi bizonyítvány 
 

Élelmiszeripari 

gépésztehnikus 
5 0721 0504 2 év 

érettségi bizonyítvány 

 

    
 

 

mailto:suli@edu.sulinet.hu


Záradék 

Az adatvédelemmel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. 

április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2018. május 25. 

napjától közvetlenül alkalmazandó, kötelező szabályt ír elő az adatkezelők részére minden 

tagállamban. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, a nem az Oktatási 

Hivatalon keresztül történő felvételi eljárás keretében (pl. rendkívüli, technikusi jelentkezés) 

benyújtott jelentkezési lapokat - a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség 

megtartásával - továbbítja az Agrárminisztérium, mint fenntartó részére. A fenntartó az adott 

tanévben indítható osztályok engedélyezése tárgyában meghozott döntését követően - de 

legkésőbb 2018. október 15-ig - nyilvántartásából a személyes adatokat törli. 

Az intézmény, mint adatkezelő a benyújtott jelentkezési lapokat az iratkezelési szabályzatában 

meghatározott ideig megőrzi, azt követően selejtezi. 

A felvételi eljárás keretében benyújtott személyes adatok az Agrárminisztérium, mint fenntartó 

részére történő továbbításához, az adatvédelmi tájékoztatást követően: 

nem járulok hozzá 

Kelt: Nyíregyháza, 

Törvényes képviselő v. nagykorú jelentkező aláírása. 

aláírás 

hozzájárulok 


