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2022 tavaszán az Erasmus+ program keretein belül vált számomra (3 iskolatársammal 
együtt) lehetővé egy 1 hónapos ösztöndíjas külföldi szakmai gyakorlat teljesítése a nyugat-
németországi Dortmundban a DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG) -nél. 

A kint töltött idő során nem csak szakmailag, hanem nyelvileg is fejlődtem. 

Igen pozitív benyomással tértem haza, mivel nem csak a munkahelyen, hanem általában az 
utcán is többnyire kedves és segítőkész emberekkel találkoztam. 

 

A munkahely a szállástól könnyedén és gyorsan, egyetlenegy buszvonallal (kb. 20 perc alatt) 
megközelíthető volt. 

Négyünk közül ketten – az osztálytársammal – a cég brünninghauseni telephelyén 
teljesítettük a gyakorlatot, ahol az összes dortmundi városi művekhez tartozó gépjármű 
(személyautók, teherautók, buszok…) rendszeres karbantartása és javítása zajlik. 

  



Ezen belül mindketten a buszszerelő részlegen dolgoztunk, mely – a műhely egészéhez 
hasonlóan – tiszta és rendezett volt. Minden szerelő saját gurulós szerszámosládával is 
rendelkezett. 

A légkör végig kellemes volt. Mindig egy-egy szerelő keze alá dolgoztam, de az egész idő 
alatt ha bármikor bármilyen egyéb kérdés / probléma merült fel részemről, mindenki 
készségesen segített. 

Meglehetősen sokszínű munkaköröm volt; –  

A különböző (lég- és üzemanyag-) szűrők cseréjétől a kerekek le- és felszerelésén, különféle 
izzók cseréjén és az utastéri elemek biztonságosságának ellenőrzésén keresztül egészen a 
fékpadon történő fékpróbákban és az azt követő károsanyag-kibocsátás ellenőrzésekben 
való közreműködésig számtalan feladatban kipróbáltam magam, ezáltal biztos gyakorlati 
tudásra téve szert a buszkarbantartás ezen jelentős szeletéből. 

 



Mindezen felül naponta kétszer ingyenesen biztosított volt az étkezés a helyi kantinban. 

Szabadidőmben több dortmundi nevezetességet is megtekintettem, melyek közül 
kiemelném a Borussia Dortmund (BVB) stadionját, a Signal Iduna Parkot, melyben a minket 
fogadó DSW21-nek köszönhetően egy ingyenes körbevezetésen is részt vehettünk. 

 

Dortmund legnagyobb sétálóutcájában, a Reinoldikirchenél és a Hebebahnon is jártam. 

 



Ezen kívül sokat utaztam vonattal, így jutottam el például Kölnbe is. 

 

Ez a kivételes lehetőség tehát nem csak szakmailag és nyelvileg vált hasznomra, hanem 
nagyon érdekes és maradandó tapasztalatokra tettem szert az ottani hétköznapi légkörről 
emberekről, és valamilyen szinten a kultúráról is. 

 

 

 


