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1. A Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma rövid bemutatása
1.1

Az intézmény neve, típusa, tanuló- és pedagóguslétszáma:

Az intézmény teljes neve: Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Az
iskola szakgimnáziumi és szakközépiskolai oktatás mellett kollégiumi nevelési szakfeladatot
lát el.
Az iskola tanulólétszáma: 1710 fő (2016. október 01-i statisztika alapján).
Pedagóguslétszám: 132 fő.

1.2

Az intézmény sajátos arculata, esetleges specialitása:

Az intézetet 1950-ben a Nehézipari Minisztérium alapította. Felügyeleti szerve a Munkaerő
Tartalékok Hivatala volt. Az alakuló értekezletet 1950. szeptember 6-án tartották, az első
tanévnyitó ünnepély szeptember 10-én a Vagongyárban zajlott le. A képzés 20 osztállyal és
660 fővel indult. Közben elkezdődött a Tanulóváros, mint komplexum (iskola, tanműhely,
kollégium) építése. Az ünnepélyes átadásra 1953. szeptember 1-jén került sor. Az iskola Győr
város keleti részén 62.492 m2 -es területen fekszik. A beépített terület 9094 m2. Az épület
műemlék, jellegzetes „szocreál” stílusú. Az iskola elnevezése több alkalommal változott
képzési rendszer és fenntartó váltások következtében.

1952-1956 között MTH 400. sz.

Wilhelm Pieck Ipari tanuló Intézete, 1957-1974 között MÜM 400. sz. Ipari Tanuló Intézet,
1974-1984 között 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet viselte. 1984-1991 között az
iskola 400. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola elnevezéssel működött. Az
iskola ekkor Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola nevet kapta.
1998-2004

között

Lukács

Sándor

Szakképző

Iskola,

2004-től

Lukács

Sándor

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 2006-tól Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezés illette. 2007-2015 között a
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium néven volt ismert.
2015-2016 között Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevet viselte. Jelenlegi nevét Győri Műszaki
SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma 2016. szeptember1-től a viseli.
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Iskolánk a térség egyik legjelentősebb fémipari szakképzést folytató intézménye. A több mint
50 éve működő iskolában a gépi forgácsolótól az autógyártón át a mechatronikai technikusig
közel húsz szakmában oktatjuk a leendő szakembereket.
Győr és környékének gyorsan fejlődő ipara igényli a jól képzett, a mai kor igényeinek
megfelelő szakembereket. A munkaerőpiacon jelenleg erős hiány jelentkezik a hagyományos
fémipari szakmákban, ezzel egyidejűleg a korábban felkapott szakmák iránt csökken a
kereslet, a fejlett technológiák megjelenése pedig új szakmák indítását teszik szükségessé.
Iskolánk a változó szükséglethez igazodva több új szakmák bevezetését kezdte meg a
régióban. Elindítottuk az AUDI Hungária Motor Kft-vel közösen az autógyártó szakmát,
amivel egy fontos hiányosságot sikerült pótolnunk piaci partnerünk igényeinek megfelelően.
Meghonosítottuk a mechatronikai képzést, újrakezdtük a szerszámkészítő szakma oktatását. A
Nemak Győr Kft. igényeit kiszolgálva elindítottuk a járműipari fémalkatrész-gyártó szakmát,
mely az öntészet területén keletkezett munkaerőhiányt hivatott csökkenteni. Fontos még
megemlíteni, hogy szintén az autóipar új irányaihoz igazodva a járműgyártás és a karbantartás
területén

elengedhetetlen

„Járműipari

karbantartó

technikus”

és

az

„Alternatív

gépjárműhajtási technikus” szakképesítések is bevezetésre kerültek.
Az alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítéssel rendelkezők képesek az autóipar
legújabb technológiai folyamatainak a nyomon követésére, elsajátítására, alkalmazására,
valamint ismerik a legmodernebb járműinformatikai és hálózati rendszereket, tudnak
diagnosztizálni - a megváltozott járműkörnyezet (nagyfeszültség jelenléte) mellett is.
A járműipari karbantartási technikus szakemberek képesek az automatizált rendszerek
egységeiben a berendezések és főegységek, illetve hálózati komponensek, üzemi informatikai
háttér-

és

kiszolgálórendszerek

rendeltetésszerű

üzemeltetésére,

karbantartására

(karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és
fenntartási, valamint a nyilvántartási és az üzemi dokumentációs feladatokra).
Új, kompetencia alapú, moduláris szakképzést indítottuk el a duális szakképzési rendszer
keretében és ehhez módszertani és szakmai támogatást kaptunk legfontosabb partnereinktől.
Az oktatási tevékenységünk elismeréseként iskolánk a 2007-es és a 2008-as évben is a
Szociális és Családügyi Miniszter által adományozott „Nívódíjas szakképzés” cím
használatára jogosult.
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2. Beiskolázás
2.1 A beiskolázási létszám növelésének létjogosultsága
Győr és a régió gyorsan fejlődő ipara igényli a jól képzett, a mai kor magas technológiai
elvárásainak megfelelő szakembereket. A munkaerőpiacon jelenleg erős hiány jelentkezik a
járműgyártási és járműszerelési szakmákban. Az iparban megjelenő fejlett technológiák az új
szakmák indítása, illetve a hagyományos, tradicionális szakmák folyamatos fejlesztése
mellett, a beiskolázás erősítését, egyre nagyobb diákkör megszólítását teszi szükségessé.
A szakmai program célja, hogy a szakmaválasztás előtt álló diákok az iskolai képzés mellett
megismerjék a vállalatok nyújtotta lehetőségeket is. Az iskola és a képzőközpontok
összehangolják a szakmák tartalmi és formai elemeit, optimalizálják a képzéshez szükséges
eszközöket, berendezéseket. Az érdeklődőknek bemutatjuk, hogy a szakmai kompetenciák
megszerzését követően bármilyen ipari környezetben potenciális munkavállalók lehetnek,
biztosítva ezzel a munkaerő nemzetközi mobilitását és magas minőségét. Felvázoljuk a Győri
Járműipari Életpályamodell kínálta lehetőségeket, célokat, tartalmakat, amelyben kiemelt
szerepet tölt be iskolánk is a piaci igényekhez igazodó képzési rendszerével.
A szakmák népszerűsítése a legnagyobb partnereink segítsége nélkül elképzelhetetlen lenne,
támogatásukkal még színesebben tudjuk bemutatni a duális képzés nyújtotta lehetőségeket.
Az Audi Hungária és a Nemak Győr Kft. minden olyan rendezvényünkön aktívan részt vesz,
ahol a leendő tanulóinkat szólítjuk meg. Emellett az Audi Oktatóközpontjának munkatársai
elkísérik kollégáinkat az általános iskolákban tartott bemutatókra. Az AUDI és az iskola
közötti szoros együttműködést folyamatos szakmai innováció, közösen indított új szakmák
bevezetetése fémjelzi.

2.2 A beiskolázást segítő partnereink rövid bemutatása
Audi Hungaria
Az AUDI HUNGARI Győrben fejleszt és gyárt motorokat az AUDI AG és a Volkswagen
konszern további telephelyei számára, emellett négy modell teljes gyártási folyamata itt
valósul meg. 2013 júniusában indult Győrben az új Audi A3 Limousine, majd októberben az
Audi A3 Cabriolet sorozatgyártása, 2014-től az új Audi TT Coupé és Audi TT Roadster is itt
készül. A járműgyártás éves kapacitása Győrben 160 000 autó gyártását teszi lehetővé.
Az Audi Hungaria 1993-as alapítása óta az ország egyik legnagyobb exportőrévé és az egyik
legnagyobb árbevételű vállalatává fejlődött. A 7,433 milliárd eurót meghaladó összesített
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beruházási volumen tükrében a vállalat az egyik legnagyobb külföldi beruházó
Magyarországon. Az Audi egyúttal a térség legnagyobb munkáltatója.
A szakképzés a Projekt-és Oktatóközpontban zajlik, mely egy három milliárd forintos
beruházás eredményeképpen, az Audi Akademie Hungaria üzemeltetésében kezdte meg
működését 2011-ben. Ezzel megközelítőleg 2500 m2-re bővült a szakképzés területe. 2011
óta a szakképzés keretében tanuló hallgatók létszáma meghaladta az 1000 főt. A szakképzés
csarnokai és termei a legmodernebb berendezésekkel lettek felszerelve, így a tanulók számára
biztosítottak a körülmények a szakmai fejlődéshez. A legújabb technológiák mellett, a
személyi feltételek is kimagaslóak mind regionális, mind pedig országos szinten: az Audi
Oktatóközpontjában kiválóan képzett szakoktatók, valamint az üzemi területek tapasztalt
szakemberei az iskolákkal karöltve gondoskodnak a tanulók fejlődéséről.
Az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése az iskolákban, az Oktatóközpontban és a
termelésben zajlik, rotációs rendszerben. Az Oktatóközpontban lehetőség nyílik innovatív
technológiák elsajátítására, mint pl. a pneumatika, járműdiagnosztika, CNC technika,
automatizálási és csavarozás technika.
A tanulók természetesen a szakmai ismeretek elsajátítása mellett az ország egyik legnagyobb
vállalatának mindennapjaiba is bepillantást nyerhetnek, valamint lehetőségük van tudásukat
külföldi kiküldetés során is tovább fejleszteni.
Nemak Győr Kft.
A mexikói Monterrei városában alapított Nemak mára sikeres globális cégcsoporttá fejlődött.
15 országban, több mint 20.000 embernek ad munkát. Vezető szerepet több be az autóiparban
a motorblokkok és hengerfejek gyártásában. A Nemak Győr Kft. jogelődjét a VAW
Alumínium technika Kft.-t 1993-ban alapították. A Nemak Győr Kft. benzin és
dízelmotorokhoz gyárt hengerfejeket a nagy autógyártó cégek számára (Opel, AUDI, BMW,
Renault stb.) A több, mint 20 év alatt közel 150-ről 1000 főre emelkedett a gyár dolgozóinak
száma. 1993 óta öt gyártócsarnok épült. A világszínvonalú öntési eljárásoknak köszönhetően
3 millió hengerfejet gyártanak évente. 2008-ban megszűnt az öntészeti szakmák
iskolarendszerű képzése. A munkaerő utánpótlás, a szakemberhiány megoldása érdekében
vette fel a Nemak vezetése iskolánkkal a kapcsolatot. Megkezdődött egy új szakma, a
járműipari fémalkatrész-gyártó szakma kidolgozása, az OKJ-be történő felvétele. Az új
szakma bevezetésére 2012-ben került sor. 2013-ban 10 tanuló kezdte meg a szakmai
gyakorlatát a vállalatnál. A duális képzésben keretében 3 szakmában 30 fővel folytatódott az
együttműködés. Jelenleg 7 szakmában 89 tanuló tölti a szakmai gyakorlatát a Nemak Győr
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Kft.-nél.

A

gyárlátogatások,

a

közös

szakmai

és

sportprogramok,

a

szakmai

tananyagfejlesztések erősítik a partnerkapcsolatot.

2.3 A beiskolázás alappillérei
•

a „Szakmák éjszakája”

•

Képzéseinket bemutató kiadványok elkészítése

•

Roadshow szervezése a környező általános iskolákban

•

„Mi a pálya” műszaki pályaválasztó fesztiválon való részvétel

•

Pályaválasztási kiállításon való részvétel

•

Nyitott kapuk szervezése az iskolában

•

Az intézmény által nyújtott képzések modernizálása, színesítése

3. A beiskolázást népszerűsítő rendezvények felépítése, feladatai
3.1 Szakmák éjszakája
Rendezvény időpontja:
2016. április 15
Megszólított célcsoport:
A rendezvény elsősorban az ötödik-hetedik osztályos diákokat szólítja meg lassú-behatolási
stratégiát követve olyan piacképes szakmák elsajátításának lehetőséget kínálja, amellyekkel a
jövő munkaerőpiacán nagy esély nyílik az elhelyezkedésre.
Rendezvény célja:
Sokféle éjszaka van, múzeumok, kutatók éjszakája, miben különbözik ettől a Szakmák
Éjszakája? Sokban: mert nem csak színes és szórakoztató programokat, hanem ennél sokkal
többet: a jövő szakmáit, lehetséges életutakat mutatunk be. Most a diákok egy éjszaka alatt
végigjárhatják az iskolákat, a velük együttműködő sikercégek máskor rejtett világát,
megnézhetik, melyik foglalkozás mit takar. Lehet, hogy a jövőjük itt, ezen az éjszakán
kezdődik!
Részvevő partnerek:
•

AUDI Hungária Motor Kft.

•

Nemak Győr Kft.

•

Mobilis Interaktív Központ

•

Miskolci Egyetem Anyagtudományi kar
7

•

SZEngine Motorfejlesztő Csapat

•

Arrabona Racing Team
A rendezvény tapasztalatai:

1. Szakmák éjszakája

•

129 regisztrált látogató,

•

színvonalas előadások, bemutatók,

•

koncentráltan megjelenő kiállítások jó hangulatot eredményeztek.

3.2 Képzéseinket bemutató kiadványok
2016 szeptemberében

elkészítettük a képzéseinket bemutató

pályaorientációs kiadványt, a felvételi tájékoztatót és egyéb reklám
anyagokat (pl. Roll-up). Az információáramlás és a könnyebb
tájékozódás érdekében az iskolai honlap (www.lukacssuli.hu)
arculatát is megváltoztattuk.
A

kiadvány

tartalmazza

a

szakgimnáziumi

tagozat,

a

szakközépiskolai tagozat, a ráépülő technikusképzések nyújtotta
lehetőségeket.
2. Roll-up

3.3 Roadshow szervezése a környező általános iskolákban
2016 szeptemberének közepére felkerestük a korábban már megcélzott Győr-Moson-Sopron
megyei általános iskolákat, de törekedtünk új oktatási intézmények bevonására is. Emellett
nyitottunk Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér Megye régiónkhoz közeli általános
iskolái felé. Részt vettünk a megyeszékhelyeken rendezett szakképzési kiállításokon. A
szokásoknak megfelelően elkísértek bennünket az Audi Hungaria munkatársai, így a
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megjelent diákok és szüleik ezeken az előadásokon, bemutatókon még hitelesebb képet
kaptak a gyakorlati képzés nyújtotta lehetőségekről. Végeredményben kollégáink több mint
3500 kilométert utazva 75 általános iskolát felkeresve közel 1500 tanulót szólítottak meg.

Megoszlás a vidék és a győri iskolák
arányában
80
70
60
50

72
Megkeresett
iskolák

40
30
20
13

10
0
Vidék

Győr

3. Megoszlás a vidéki és a győri iskolák arányában

A bemutatók gerincét az iskola bemutató prezentáció és a 12 évfolyamos diákok által készített
kisfilm alkotta. E mellet minden érdeklődő kapott tájékoztató brosúrát, a felmerülő kérdéseket
tapasztalt kollégáink válaszolták meg.

3.4 „Mi a pálya” műszaki pályaválasztó fesztivál
„Mi a pálya?” A műszaki pályaválasztó rendezvény jól illeszkedett a fiatal korosztályt
megszólító események sorába. Célja, hogy a tanácstalan fiatalokban felkeltse az érdeklődést a
műszaki pálya iránt. Két standon, két műszaki ágazatban is képviseltettük magunkat, ahol a
robotbemutatók és az interaktív szakmai tevékenységek nagy számban vonzották az
érdeklődőket. A műszaki pályát népszerűsítő, országosan kiírt videó pályázatot iskolánk
lelkes tanulócsoportja nyerte. Filmjük felkerült az intézményt népszerűsítő anyagaink közé.
Programjaink, játékos feladatok:
•

„Zárlak!” - Modern autókban használatos központi zár bekötése és működtetése!

•

„Robotoljunk együtt!” - Robotbemutató!

•

Hibridhajtás bemutatása!

•

„Varázsceruzák” használata!

•

„Mérj feszültséget!” Egyenáramú áramkörök építése:
o
o

feszültségmérés,
áramerősség mérése,
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o
o
o

generátor mérése,
logikai kapuk szimulációja,
RGB Led színváltoztatása.

3.5 Pályaválasztási kiállításon való részvétel
Az általános iskolás gyerekek számára rendezett események közül kiemelkedik a
„Szakképzési kiállítás”. Itt a szokásoknak megfelelően két legnagyobb partnerünkkel az
AUDI Hungaria Motor Kft. és a Nemak Győr Kft. munkatársival együtt, egymást erősítve
népszerűsítettük a régióban biztos megélhetést nyújtó szakmáinkat.

4. PVK standtérkép

3.6 Nyitott kapuk szervezése az iskolában
Rendezvény időpontja:
2016. november 22-23.
Megszólított célcsoport, a lebonyolítás rendje:
A rendezvény elsősorban az nyolcadik osztályos diákokat szólítja meg. 14:30-tól az érkezők
regisztráción vettek részt, ezt követően Szentpéteri Marianna igazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd röviden bemutatta az iskola képzési struktúráját. Két további előadás
következett, ahol az az Audi és a Nemak munkatársai mutatták be gyakorlati képzésüket. Az
előadások csupán 30 percet vettek igénybe, mivel a fő cél, a szakmák gyakorlatorientált
bemutatása csak ezután következett.
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5. Tanműhely bemutatása

Az esemény nagy sikernek örvendett, a két nap alatt 261 diák regisztrált. A kísérőkkel együtt
az érdeklődők száma meghaladta a 600 főt. A tanulók Tatabányától, Mosonmagyaróváron át
Pápáig rengeteg településről érkeztek.

200
180
160
140

183

120
Létszám

100
80
60

78

40
20
0
Vidék

Győr

6. Megoszlás vidék és Győr arányában

3.7 Az intézmény által nyújtott képzések modernizálása, színesítése
Hetedik alappillérként a szakmai képzés színesítését, a szakmai tudás magasabb szintre
emelését (pl. a szakmai bizonyítvány mellé nyelvvizsga bizonyítványt is kínálunk) tűztük ki
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célul. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a szakmai sikerek mellett pozitív
élményekről tudjanak beszámolni fiatalabb testvéreiknek, barátaiknak.
Igyekszünk a 21. század kihívásaira felkészíteni tanulóinkat. Robotszakkörünk egy évvel
ezelőtt egy csoporttal indult. Az érdekes témák feldolgozásának és a versenyeken való szép
helyezéseknek köszönhetően, jelen pillanatban már a harmadik csoport elindítását tervezzük.
Az Audi Hungária segítségével olyan vendégelőadók szakmai beszámolóját, előadását
hallgathatják érdeklődő diákjaink, akik a legkorszerűbb technológiai ismeretekkel
rendelkeznek a különböző gyártási területeken.
A felsőoktatásban tovább tanulni szándékozó diákjainkat igyekszünk a duális mérnökképzés
felé fordítani. Ezt erősítve a Nemak Győr Kft. segítségével egy tanulócsoport szervezett
látogatást tehetett a Miskolci Egyetem nyílt napján.

7. Nyílt nap a Miskolci Egyetemen

Nyelvi Képzés erősítése:
•

két német anyanyelvű némettanár csatlakozott a tantestülethez,

•

partnereink támogatásával a legmodernebb digitális tankönyvcsaládok, szakmai
idegen nyelv szótárak kerültek beszerzésre,

•

Goethe Intézet német nyelvű videóit integráltuk az oktatásba,

•

a jövőben DSD PRO nyelvvizsga bevezetését tervezi az iskola.
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4. Zárszó
A járműipar életpályamodell egy lehetőség, amely magában foglalja a társadalmilag
megbecsült, biztos megélhetést nyújtó szakma megszerzésével a továbbhaladást valamely
felsőoktatási intézménybe vagy elhelyezkedést egy vállalatnál a régióban és akár külföldön is.
A beiskolázási létszám egyik mutatója, mérhető eredménye az erőfeszítéseinknek. Jó
eredménynek mondható, ha az egyre csökkenő diáklétszám mellett meg tudjuk tartani az
eddigi tanulólétszámunkat. Ha pedig a tanulólétszám emelkedi, egyre többen fordulnak a
műszaki pálya felé az nagyon szép eredmény.
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