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Szakmai gyakorlat 

DORTMUND  
Az ERASMUS+ pályázatnak köszönhetően lehetőségem nyílt 2018 novemberében részt venni egy hónapos 
szakmai gyakorlaton Dortmundban, Németországban. Ebben a programban 3 másik iskolatársammal vettem 
részt. Ketten a Continental-nál, egy másik társam a német vasútnál, és én dortmundi közlekedési vállalatnál a 
DSW21-nél teljesítettem a gyakorlatot.  Ez idő alatt rengeteg új emberrel ismerkedhettem meg, akik barátok és 
kedves ismerősök lettek számomra. Az emberek kedvesek, segítőkészek és befogadók voltak velünk, amiben 
lehetet csak segítettek. 

November 2-án érkeztünk meg Dortmundba, az első napon ellátogattunk a DSW21 brünnighausen-i telephelyére, 
ahol körbevezettek minket a gyár egész területén, itt a kerekeken járó járművekkel foglalkoznak. Ezután 
megmutatták a dorstfeldi telephelyet is, ahol minden olyan járművel foglalkoznak, amelyek sínen járnak. Majd 
betekintést nyerhettünk a cég szakképzési centrumában, ahol megmutatták a tanműhelyt és az oktató termeket. 
Kora estére a szállásra értünk, ami Dortmund egyik kertvárosi övezetében fekszik, Oespelben. A lakás modern és  
teljesen felszerelt volt, közel volt a helyi tömegközlekedési járművek megállója is. A következő napokban 
ellátogattunk a városközpontba, ahol végigmentünk a sétáló utcákon, megnéztük a nevezetességeket, voltunk 
Bochum-ban a bányamúzeumban, voltunk a DASA-ban, ami Németország legnagyobb munkahelyi, környezeti 
illetve munkavédelmi múzeuma. Kedves fogadtatással és körbevezetéssel láttak minket vendégül a dortmundi 
Leopold-Hoesch-Berufskolleg-ban. Szabadidőnkben többször voltunk a belvárosban és felkerestük a közeli 
városokat. 

A szakmai gyakorlatom első napján már ismertem a 
főnökömet és a helyszínt, a kantint és az öltözőt is, mert 
már az előző nap felkerestük a céget, hogy 
bemutatkozzam és aláírjam a szerződéseket. Így már 
rögtön elkezdhettem munkát. A gyakorlat alatt rengeteg 
dologgal foglalatoskodtam és sok új dolgot tanultam. 
Amikor bejött egy új busz, először leellenőriztük, majd 
felírtuk, hogy miket kell később kijavítanunk. Számtalan 
munkafeladattal láttak el, például a kerekek le és 
felszerelésével, lámpák, izzók cserélésével, különböző 
szűrők illetve szelepek cserélésével, elromlott 
leszállásjelzők cserélésével, a levegő olajszűrő 
berendezésének illetve párátlanító berendezésének 
cserélésével, különböző kenésekkel, de a motor beállításaival is foglalkoztam, a befúvó és kifúvó szelep 
holtjátékát is be kellett állítani a hengerben, fűtés berendezés ellenőrzésével illetve karbantartásával esetenként 
cserélésével, műszer fal és pedálgumik cserélésével, kapcsolók cserélésével. Az ajtókban lévő levegő 
nyomásának kapcsolóját is cseréltem, azért hogy amikor az ajtó becsukódik, de valami ezt megakadályozza, 
akkor szétnyíljanak. Volt, amikor az egész motorblokkot tartó berendezést kellett kicserélnünk, mert elöregedett 
és elrepedt, de ékszíjakat hajtó görgőket is cseréltem. Ha egy buszt késznek találtak, akkor azt elvittük egy 
próbaútra, és megvizsgáltuk, hogy minden rendben van és csináltunk egy mérőpados féktesztet illetve 
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leellenőriztük a káros anyag kibocsátást. A gyakorlat alatt lehetőségem nyílt mindenkivel együtt dolgozni, 
kerestem a munkát, mindig utána kérdeztem mindennek, és amit nem tudtam, azt igyekeztem megtanulni. Bármit 
szívesen elmagyaráztak, és mindenben segítséget nyújtottak. A munkatársak nagyon kedvesek és közvetlenek 
voltak velem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó napokban lehetőségem nyílt egy céges karácsonyi bulira ellátogatni, ahova meghívtak, majd másnap egy 
focimérkőzésre kilátogatni a Signal Iduna Parkba. Ez a dortmundi stadion neve, ahol a hazai csapat játszott a 
Freiburg ellen. Felejthetetlen pillanatokat élhettem meg a kint létem alatt, sok szép emlék, amelyre később 
boldogan fogok visszagondolni, sok új barátot szerezhettem.  

 

 

 

 

 

 

 

Összességében kijelenthetem, hogy mindenkinek csak pozitívumot adott ez az egy hónapos szakmai gyakorlat, mindenki jól 
érezte magát a munkahelyén. Én személy szerint egy nagyon érdekes szakmát találtam számomra és javíthattam a német 
nyelvtudásomon.  
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