
 

                                      
 

 

 

TANULÓI 

MUNKANAPLÓ 

ERASMUS MOBILITÁSI PROJEKT 

a 2017.09.11. és 2017.09.29. 

közötti szakmai gyakorlatról 

Napi munkaidő: 7 óra 

 

Helyszín: 

Portugália / Barcelos  

2017/ERASMUS/ Kerékpárszerelő gyakorlat 

 

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

 
 

aláírás 

 

 

aláírás 

Tanuló neve: Vanczák Szabolcs 

évfolyama: 10 

Szakma megnevezése: kerékpárszerelő 

Tanulói oktatási azonosító: 74786696415 

Fogadó intézmény neve: MOTOCICLOS JORGE 

MOREIRE LDA 

 

Szakmai gyakorlat irányítója: Jorge Moreira 

 

Szakmai/tanulmányi/munkaterület: 

Zöld utakon - megújuló energiával működő 

kerékpár 

 

 
Gyakorlati munkahely/ fogadó fél szakmai profilja: 

Motorkerékpár és kerékpár szerviz 

 



Nap / 

Dátum 

Napi 

időtartam 

 

Szakmai terület/ Munka leírása 

 

Nyelv 

2017. 09. 11. 

hétfő 

7 óra Ismerkedés a gyakorlati hellyel illetve az ott dolgozó emberekkel. Munka és 

balesetvédelemi oktatás, a betartandó szabályok ismertetése. 

A műhelyen belül megmutattak különböző munkaterületeket, mint például: kerék és 

gumi szereléséhez felszerelt részleget, motorblokkok szétszereléséhez és szereléséhez 

kialakított részleget, elektronikai munkavégzéshez felszerelt részleget, valamint fémes 

munkáláshoz, forgácsoláshoz kialakított gépesített munkaterületet 

Délután a mentorral megtekintettük a Escola Profissionalt de Braga iskolát. Szakmai 

tanórát is látogattam, utána ismerkedés a diákokkal szabadidős programon városnézésen. 

 

angol, portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 12. 

kedd 

7 óra Ma egy YAMAHA motor restaurálását láthattam, felületi kezelést, festést, 

alkatrészenként, és kellett a munkában segíteni a szerelőknek. megmutatták a felületi 

kezelésre – tisztításra milyen szereket /vegyi tisztító szereket/ használnak. Festésnél 

maszkolási eljárásokat, és környezetbarát alapozó és zománcfesték típusokat, amiket 

használunk a munkavégzés közben. 

Délután ismerkedés az Escola Secundaria de Barcelos intézménnyel. IKT-s tanóra 

látogatása a szakmámnak megfelelően, olyan szoftver kipróbálása, ami a szakmai 

gyakorlat tanulását segíti. 

 

portugál szótári 

segítséggel 

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


2017. 09. 13. 

szerda 

7 óra Egy benzinmotoros Quad szerelésében vettünk részt, a burkolat leszedését végeztük 

önállóan, valamint a motorblokk szétszedését felügyelettel. Láthattuk hogyan kell egy 

motort illetve annak alkatrészét megtisztítani, milyen technikák vannak erre a célra. 

A keletkezett hulladékokat szakszerűen kezelik, tárolják a szervizben.  
Délután ismét intézménylátogatás: Profitecla szakképző iskola, ahol e-learninges tanórán 

vettem részt, online tanulás megtapasztalása. Tanítás után sportrendezvényen való 

részvétel az iskola diákjaival. 

 

 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 14. 

csütörtök 

7 óra Szintén ugyanannak a Quadnak a kerekeit ellenőriztük önállóan a bal hátsó kerékben egy 

lyuk volt, egy tömítési technikát mutattak meg, amivel helyre lehetett állítani a kerék 

állapotát. 

 

 

portugál szótári 

segítséggel 



2017. 09. 15. 

péntek 

7 óra Egy hibrid kerékpár elektronikáját kellett átnézni karbantartási célból megmutatták a 

bicikli felépítését, valamint miben különbözik az átlagos kerékpártól. 

Munka után tanulói megbeszélés, önértékelés volt 

 

 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 18. 

hétfő 

7 óra Egy elektromos kerékpár első kerekét szereltük le, ezt önállóan végeztük. Megmutatták, 

hogyan kell gép segítségével gumit cserélni. Milyen munka fázisokból áll egy 

gumiabroncs cseréje. Ezután a kuplung és a berúgó szerkezet tisztítását végeztük el. 

Lépéseket, logikai sorrendeket tanultunk meg. 

 
 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 19. 

kedd 

7 óra BMW márkájú motor fékrendszerének szerelését kellett megcsinálni, fékpofa cserét 

végeztük rajta. Megmutatták, hogy milyen egy elhasználódott fékpofa, ami már nem jó, 

vagyis cserére érett. Az új fékpofák megrendeléséhez egy katalógus volt segítségül, ami 

által pontosan márka és típus szerint lehetett azonosítani az új fékpofák azonosító kódját. 

 

portugál szótári 

segítséggel 



 

2017. 09. 20. 

szerda 

7 óra Egy hibrid kerékpár fékein kellett állítani, valamint teljesen átnéztük a meglazult 

csavarokat illetve a kopásokat néztük rajta, finom beállításokat is kellett végezni, mint 

elektronikait, mint mechanikait. 

 

 
 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 21. 

csütörtök 

7 óra Ma egy hagyományos kerékpár első és hátsó kerekeinek belső gumiját cseréltük, 

valamint fékpofákat. A szerelési sorrendet ismét megfigyeltük. Fontos a logikai sorrend 

betartása, valamint a pontos precíz munka: a kerékpár alkatrészei nagyon sérülékenyek 

és drágák ezért kell vigyázni szerelés közben. 

 

 
 

portugál szótári 

segítséggel 



2017. 09. 22. 

péntek 

7 óra A kerék – centírozó gép működését ismertük meg, mi is az a centrírozás /Balanced/ - a 

forgó, esetünkben motor kerék egyensúlyi vizsgálatát végezték el. A gép digitális 

kijelzője mutatja a teszteredményét és az eltérés mértékétől függően korrigálták az 

egyensúlyi eltérést, ami akkor a megfelelő, ha mértéke 0. A korrigálás technikája a 

felnire mágnesen tapadó egyenként 5 g-os súlyok elhelyezése. 

Tanulói megbeszélés, önértékelés 

 

 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 25. 

hétfő 

7 óra Ma alumínium kerékváz felnik kezelését végeztem el, maratás és tisztítás után az esztétikai 

szempont is fontos. Erre a célra van egy speciális környezetkímélő tisztítószer amivel a munkát 

kellett végeznem. 

 

 
 

portugál szótári 

segítséggel 



2017. 09. 26. 

kedd 

7 óra Ma egy homok fúvásos csiszoló – tisztító gépet ismertünk meg. Vannak alkatrészek, 

amelyek annyira tagoltak, hogy nem lehet kézzel hozzáférni, erre való ez a csiszoló gép. 

A technika lényege, hogy érdes anyagot-homokot vagy üvegport nagy nyomással a 

tisztítandó felületre fújunk és így az elkorrodált vagy olajos zsíros réteg eltávolítható.  

 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 27. 

szerda 

7 óra Egy Quad légszűrőjének kitisztítását végeztük el, sűrített levegő segítségével, majd egy 

olajcserében segítettünk.  

Monitoring látogatás a Miskolci Szakképzési Centrum részéről 

 

portugál szótári 

segítséggel 

2017. 09. 28. 

csütörtök 

7 óra Egy motor első teleszkópjának összeszerelését mutatták meg, annak felületi 

megtisztítását és festését. Valamint az indexlámpa áramkörének javítását bízták rám. 

 

 

portugál szótári 

segítséggel 



2017. 09. 29. 

péntek 

7 óra Utolsó munkanap: Ma hibrid kerékpáron kellett általános beállításokat elvégezni, alkalmassá 

tenni azt a közúti forgalomban való közlekedésre. . 

Munkáltató értékelése: hetente folyamatértékelő lapokon, a mobilitás végén tanulási 

eredményekről és a munkavégzés minőségi szintjéről. 

 
 

portugál szótári 

segítséggel 









 





 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 


