
 

                 

 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2017.09.11 – 2017.09.29. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos  

2017/ERASMUS/ Kárpitos szakamai gyakorlat 

Projekt címe: Zöld árnyalatok a szakképzésben és a munkaerő-piacon délen 

aláírás 

 

aláírás 

Tanuló neve: Farkas László  

            évfolyama: 12 

 

Szakma megnevezése: Kárpitos 

Tanulói oktatási azonosító: 74609515244 

Fogadó intézmény neve: Estofos Fabricante 

Facilidades de Pagamento SOFÁS 

Servico Pós-Venda e Garantia Entrega ao Domicílio 

  

Szakmai gyakorlat irányítója: João Vale Lones 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Kárpitozási zöld technológiák 

 

 

 

Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Bútorkárpitozás 



 

Nap / 

Dátum 

 

 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

 

Nyelv 

2017.09.11. 

Hétfő 

7 óra Tóka Jánossal vettem részt a szakmai gyakorlaton. A mai napon 

megismertük a mentorunkat, aki bemutatta a műhelyt, ahol a 

gyakorlati időnket töltöttük. Elmondta, hogy milyen termékeket 

gyártanak (ülő garnitúra, fotelok-kanapék, ülő- és fekvőbútorok). 

Ez a műhely egy családi vállalkozás. Itt csak bútorkárpitozással 

és annak javításával foglalkoznak. Egy francia ágy fejvég 

részének a kárpitozása volt a feladatom. A bevonó anyag 

szabásánál segédkeztem, a szabásminta segítségével. 

Az anyag kiszabásnál figyelni kellett, hogy mennyit hagyunk az 

anyagra, mivel ez a fejvég tűzéssel készül.    

Délutáni program: Az Escola Profissionalt de Braga iskola 

megtekintése a munkahelyi mentorral, tanóra látogatás, 

ismerkedés a tanulókkal. 

 

angol 

portugál 

2017.09.12. 

Kedd 

7 óra Másnap az előző napi munkánkat folytattam. Én a mentorral a 

kárpitozási műveleten dolgoztam. Először a tűzéseket készítettem 

el a kéthegyű tűvel, majd a letűzések igazítása következet, utána 

rögzítettem a tűzéseket. A másik oldalon rögzítettem a bevonó 

anyagot, pneumatikus tűzőgéppel. Majd a spanolási és az 

eltisztázási művelet következet, amit én végeztem el. A mentorral 

becsomagoltuk és a raktárba elhelyeztük. A csomagoló anyag 

környezetkímélő anyagból készült. Megdicsértek a jó munkámért. 

Délutáni program: Ismerkedés az Escola Secundaria de Barcelos 

intézménnyel, IKT-val támogatott tanóra látogatása. 

Megismerkedtem hasonló szakmát tanuló diákokkal. 

angol 

portugál 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.esbarcelos.pt/


     

 

2017.09.13. 

Szerda 

7 óra A mai feladat egy kanapé bontási művelete volt. Janival kezdtük 

el a munkát. A bontási műveletek elég balesetveszélyes munka. 

Könnyen megsérülhet az ember, főleg a keze. De aki betartja, a 

munkavédelmi szabályokat azzal nem történhet baleset. A 

spamvászon lebontásával kezdtem a munkát, majd a PU- 

habanyag bontása és a bútorszövet lebontása következet. A bonel 

rugózatot is le kellet bontani. Mikor készen voltam, a menturunk 

megjavította a vázszerkezetet.  

Délutáni program: A PROFITECLA szakképző iskolában 

e-lerninges órán vettem részt a mentorral, a tanulókkal szabaidős 

sportprogram a tanítás után. 

 

angol 

portugál 

2017.09.14. 

Csütörtök 

7 óra Bontási műveletek, kétszemélyes kanapé ülő- és háttámla 

felületének bontása. Kézi szerszámok biztonságos és- 

balesetmentes használata. A munkához ugyan olyan szerszámokat 

használtam, mint amilyet a tanműhelyben használunk. Ennél a 

munkánál is fontos volt a munka- és balesetvédelem betartása.  

angol 

portugál 



 

2017.09.15. 

Péntek 

7 óra Fekvőbútorhoz, fejvéget kárpitoztam. Legelőször méretet vettem 

a kárpitozandó bútorról. Majd a szabási műveleteket végeztem el, 

először a PU- habot szabtam ki, kardkéses szabászgéppel. A 

bevonó anyag szabásánál figyelembe vettem a bevonó anyag 

szál-és minta irányát. A PU- habanyagot a környezetkímélő 

növényi alapú szagtalan ragasztó anyaggal ragasztottam rá a 

fejvégre. Bevonási műveletet is jól megoldottam, ezt a munkát 

pneumatikus szegbelövő kézi kis géppel végeztem el. Mielőtt 

becsomagoltam a mentorom ellenőrizte a munkámat, és nagyon 

meg volt elégedve. Csomagolás után a raktárba helyeztem el a 

fejvéget. A csomagoló anyag környezetkímélő anyagból készült.   

Munka után tanulói meating, önértékelés 

 

 

 

angol 

portugál 

2017.09.18. 

Hétfő 

7 óra Feladat egy kanapé kárpitozási művelete. Ezt a tanuló társammal, 

Janival készítettük. Legelőször a méretvétel volt a feladat, majd a 

szabási műveleteket végeztem el. A felületre először 

angol 

portugál 



kókuszrostból készült anyagot, majd a PU- habanyagot 

környezetkímélő növényi alapú szagtalan ragasztóanyaggal 

rögzítettem. Bevonó anyag ráhelyezésénél figyelembe vettem a 

szálirányt és a minta irányát. Rögzítést pneumatikus kézi 

szegbelövővel végeztem. A lábak felszerelését is én végeztem el. 

A mentor ellenőrizte a munkámat és meg volt elégedve. 

Csomagolás után a raktárba került. 

 

 

2017.09.19. 

Kedd 

7 óra Egy fotel fehérbe kárpitozása, vagy is PU- habanyaggal való 

borítása volt a feladatom. Először elvégeztem a méretvételt, majd 

a habanyag szabását, kardkéses szabász géppel. A habanyagokat 

felhelyeztem a megfelelő helyre, utána rögzítettem. Rögzítés 

történt ragasztással amit, környezetkímélő növényi alapú 

szagtalan ragasztóanyaggal végeztem el. A habanyag rögzítését 

még pneumatikus kézi szegbelövő kis géppel is végeztem. 

Minden munkát a mentor ellenőrzött.  

 

 

angol 

portugál 

2017.09.20. 

Szerda 

7 óra Feladatom kanapé karjának a bekárpitozása volt. A kar vázát 

először a leszabott habanyaggal vontam be, ragasztással, de a 

könyök részre a habanyag alá kókuszrostot helyeztem. A 

angol 

portugál 



leragasztott habanyagra molinó vásznat rögzítettem, tűzőgéppel. 

Majd a megvarrt bevonó anyagot helyeztem rá. A kar könyöklő 

része és az eleje fehér műbőr, a többi rész pedig fekete műbőrrel 

lett kárpitozva. Ez a kar majd beszerelésre kerül egy kanapé 

garnitúrába. 

 

 

 

 

2017.09.21. 

Csütörtök 

7 óra Mai napon tűzésmintákat rajzoltam. Megkaptam a minták 

méreteit és ki kellett számolnom a tűzési osztásokat. Rajzoltam 

négyzetes, téglalapos mintákat is. A káróminta megrajzolásánál 

nagyobb figyelmet kellett fordítani a munkára. Káróminták 

lehetnek, fél káróminta kivezető pipával, egész káróminta 

kivezető pipával, vagy anélkül. Ez a munka a gondolkodást, 

számolást és a kézügyesség folyamatokat hozza elő az emberből. 

A rajzolásom jól sikerült, meg is dicsértek. 

 

 

angol 

portugál 



 

 

2017.09.22. 

Péntek 

7 óra Székek csomagolását végeztem el a mai napon. A csomagoló 

anyagokat, ami környezetkímélő anyagból készült, fólia volt, 

méretre szabtam. Minden széket úgy kellett csomagolni, hogy ne 

sérüljön meg a váz része. A csomagoló anyagot ragasztószalaggal 

rögzítettem. A becsomagolt székeket a raktárhelységbe raktam be. 

Tanulói megbeszélés, önértékelés 

  

angol 

portugál 

2017.09.25. 

Hétfő 

7 óra Egy fotel ülő háttámla és karok bevonó anyagának szabása sablon 

segítségével. A szabási műveleteknél figyelembe kell venni, a 

bevonó anyag simulását és a mintázatot. 

Ez a bevonó anyag, amit szabni kellett egyszínű így csak a 

simulást vettem figyelembe. Figyeltem még a gazdaságos 

anyagtakarékosságra is. Mivel ez egyedi szabás volt, a szabásnál 

szabászollót használtam. Szabás után az alkatrészek széleinek 

eltisztázását végeztem el, utána ezeket az alkatrészeket 

összevarrtam varrógéppel. Volt még egy feladatom, egy másik 

garnitúrához a kéder megvarrása, amit szintén varrógéppel 

varrtam meg. Ezt a munkálatokat felügyelete a mentor, aki 

megdicsért a jó munkámért. 

angol 

portugál 



 

 

 

 

 

 

 

2017.09.26. 

Kedd 

7 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülő garnitúrába párnák tömés, volt a feladat, Janival segítettünk 

egymásnak. A tömőanyag PU- habanyag, ami le volt darálva, újra 

hasznosított anyagokat alkalmaztam. Figyeltem a párna 

keménységére és minőségére, hogy egyenlő arányba legyen a 

párnába a tömőanyag. A tömőnyílás bevarrását, a műhelyben 

dolgozó varrónő varrta be. Ezek a párnák még kaptak egy bevonó 

anyagot, így kerültek a garnitúrákba. 

 

angol 

portugál 

2017.09.27. 

Szerda 

7 óra A mai munkám, modern kárpitozással kanapé kárpitozása, 

szerelése volt, a mentor segítségével. A vázat már a tartószerkezet 

ráépítésével kaptuk meg. Tartószerkezetre ráragasztottam a PU- 

habanyagot, környezetkímélő növényi alapú szagtalan 

ragasztóanyaggal. Utána molinó anyagot helyeztem a 

kárpitozandó felületre, majd a bevonó anyagot igazítottam rá. 

Először a támla és karrészeket kárpitoztam be. A munkálatokra 

figyelni kellett, mivel a támla-és a karrész össze volt építve. A 

bevonó anyag rögzítésére pneumatikus kézi szegező gépet 

használtunk. Majd az ülés kárpitozását végeztem el. A 

munkálatokat az ülés beszerelésével és késztermék 

csomagolásával fejeztem be. 

angol 

portugál 



 
2017.09.28. 

Csütörtök 

7 óra Stílbútor bontási műveletei volt a feladat. Ez a bútor egy szék 

volt, aminek a váz része lakkozott felületű. A bontási 

műveleteknél vigyázni kellett, hogy a váz részek ne sérüljenek 

meg. Először a bevonó anyagot szedtem le, majd a vászon anyag 

és végül a habanyagot. A tartószerkezetet is le kellett bontani, ami 

PP- heveder volt. A bontási műveletekhez ugyanolyan kézi 

szerszámokat használtam, mint a tanműhelyben Figyeltem a 

szerszámok balesetmentes használatára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

angol 

portugál 

2017.09.29. 

Péntek 

7 óra Fekvőfelület (heverő) kárpitozásának munkálatai. A 

kárpitozáshoz PU- habanyagot, vliest használtam. 

Tartószerkezetre a szokásos módon ráragasztottam a habanyagot, 

segített a mentorom, majd a vliest helyeztem rá. 

A bevonó anyag ami, műbőr volt, felhelyezése után, a rögzítése 

volt a következő lépés. Ezt pneumatikus kézi szegbelövő kis 

géppel végeztem. Az alsórészét spannolással fejeztem be. A 

mentor és az üzem vezetője értéklete a háromheti munkámat és 

ajándékot is kaptam Janival együtt.   

Délutáni program: tanuló meating, szakmai gyakorlat 

tapasztalatainak megbeszélése, önértékelés. 

angol 

portugál 



 

 

 

 

 











 



 









 


