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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

– A válaszok csak akkor fogadhatóak el, ha a feladatban előírt módon adja meg a 

versenyző. Javítások esetén a rossz választ egy vonallal kell áthúzni. Csak a 

szabályosan javított feladatok fogadhatóak el. A tesztfeladatok válaszában a javított 

válaszok nem értékelhetők. 

– A zárt jellegű feladatoknál (teszt, kiválasztós) ha a versenyző az összes lehetséges 

választ megjelöli, akkor nem kap pontot. Ha a megoldási útmutatóban szereplő 

megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a többletválaszok számával a 

pontszámot csökkenteni kell. A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív. 

– A szöveges és számolásos feladatokat kék színű tollal, a rajzos feladatokat ceruzával 

kell kidolgozni! A rajzokat csak ceruzával lehet kihúzni! Nem fogadható el a rajzos 

feladat, ha a versenyző a rajzoláshoz, adatok felírásánál vagy a kihúzáshoz 

golyóstollat vagy filctollat használt. 

– Valamennyi számítási feladatnál a feladatok vagy feladatrészek csak akkor 

értékelhetők, ha az adatok kigyűjtése, a mértékegység átszámítása megtörtént, ha az 

összefüggésekbe a versenyző számszerűen behelyettesít. Nem fogadható el az olyan 

feladat vagy feladatrész, ahol az összefüggés után csak a végeredményt tüntették fel, 

vagy hiányzik a mértékegység. A számításokhoz a versenyző nem programozható 

számológépet használhat. Számoláshoz mobiltelefon nem használható.  

 

A szükséges eszközöket a versenyző hozza magával! 

– íróeszközök: kék színnel író golyóstoll, 

– számológép, 

– rajzeszközök:  

 2 db ceruza (HB; 2B),  

 radír, 

 2 db A/3-s rajzlap. 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat ...... pont / 15 pont 

A bőrdíszműipari termékek tervezése során modellrajzot kell készítenie.  

Készítse el egy szabadon választott női táska modellrajzát varratképekkel, díszítésekkel! 

A rajzot rajzlapon készítse el! Ügyeljen a méretarányokra! 

 

Rajz: 6 pont 

Tűzés, díszítés berajzolása: 4 pont 

Arányosság: 2 pont 

Ötletesség: 3 pont 

 

 

 

Megoldás:  

Több megoldási lehetőség van. Az értékelésnél figyelembe kell venni a táska méretarányait, 

formai kivitelét, varratképek megadását. A rajz feleljen meg a kiírásnak! 

A megadott táskák bármelyikét rajzolhatja a versenyző, de más helyes rajz is elfogadható! 
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2. Feladat ...... pont / 14 pont 

Sorolja fel a bőrgyártás fő műveleteit! 

Megoldás: 

Nyersbőr 

– konzerválás 

Konzervált nyersbőr 

– vizesműhely műveletei: 

- áztatás 

- meszezés 

- szőrtelenítés 

- husolás 

- szinelés 

- hasítás 

- mésztelenítés 

Pőre 

      - pácolás 

      - pikkelezés 

 

Cserzés (króm, alumínium, növényi, műanyag, glasszé, stb.)  

 

Cserzett bőr 

– cserzés utáni mechanikai műveletek: 

- víztelenítés 

- taszítás 

- szárítás 

- rámázás 

- puhítás 

- faragás 

- hántolás 

– kikészítés műveletei 

- mechanikai műveletek: 

  - gépfényezés 

  - barkázás 

  - aláhúzás 

  - vasalás 

  - barkapréselés 

  - hengerlés 

- vegyi műveletek 

  - színezés 

  - zsírozás 

  - fedőfestés 

  - appretálás 

Három-három helyes válasz egy-egy pontot ér! 
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3. Feladat ...... pont / 12 pont 

Hány db táskát lehet kiszabni 324 m2 felületű bőrből, ha a tisztafelülete At = 31,8 dm2 és a 

manipulációs százaléka M%= 85%? 

Számolja ki a hulladék mennyiségét és adja meg az összes hulladékot! 

Megoldás: 

At1 = 31,8 dm2  

An = 324 m2 = 32400 dm2 Mértékegység átváltása: 1 pont 

 

M% = 85 %  

----------------------------                                                                                                        

db= ? Keresett adatok meghatározása: 1 pont 

H = ? 

 

Egy táska anyagnormája: 3 pont 

An1 = At1 /M% x 100 

 An1 = 31,8dm2 / 85 % x 100 

 An1 = 3180 dm2 / 85  =  37,41 dm2   

 

Darabszám meghatározása: 3 pont 

 db = An / An1 

 db = 32400 dm2 / 37,41 dm2 = 866,078 db 

 db = 866 db  

 

A hulladék mennyisége: 4 pont 

 H1 = An1 – A t1  

 H1 = 37,41 dm2 – 31,8 dm2  = 5,61 dm2   

 Hö = An1 – A t1 x 866  

 Hö = 5,61dm2 x 866 = 4858,26 dm2    

 

Más helyes megoldás is elfogadható! 
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4. Feladat ...... pont/ 5 pont 

Sorolja fel a szegett szélmegmunkálások fajtáit!  

Megoldás: 

 

– egyszerű, sima szegés 

– francia szegés 

– profil szegések: 

- "T" szegés 

- "L" szegés  

 

Egy-egy helyes válasz egy-egy pontot ér! 

 

  

5. Feladat ...... pont / 5 pont 

Ismertesse a bőrdíszműiparban alkalmazott ráncfajtákat és főbb jellegzetességeiket! 

Melyiket, milyen típusú táskánál és milyen anyagoknál alkalmazzák! Sorolja fel! 

 

Megoldás: 

- Húzott ráncok: szabálytalan, sok apró ránccal kialakított forma. 

 

- Rakott hólok: néhány nagyobb, szabályos hajtással kialakított forma. A minta 

pontosan szerkeszthető. 

 

- A húzott ráncokat általában a táskák mindkét oldalán alkalmazzák, puha, vékony, de 

jó esésű anyagból. A táska is puha jellegű, általában betét nélkül készül. 

 

- A rakott hólokat inkább előrészen alkalmazzák, betétezni is lehet. Az anyag itt is puha, 

vékony legyen. 

 

- Mindkét megoldásnál a ráncok felső széleit kerettel vagy gallérral takarják el. 

 

Egy-egy helyes válasz egy-egy pontot ér! 
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6. Feladat ...... pont / 10 pont 

A.) Bőrvékonyításnál ábrázolja és jelölje a vékonyítás paramétereit és határozza meg azokat! 

B.) Határozza meg az egyes paraméterek beállításának módját a harangkéses élezőgépen! 

C.) Ismertesse a vékonyítás célját! 

 

Megoldás: 

A.) Ábrázolás és jelölés 3 pont 

 

 
 

Paraméterek ábrázolásának meghatározása 3 pont 

 

 
B.) Paraméterek beállítása a harangkéses élezőgépen 3 pont 

 

maradó anyagvastagság beállítása – a nyomótalp emelésével – süllyesztésével 

élezés szögének beállítása              – a nyomótal előre-hátra döntésével 

élezési szélesség beállítása             – a hátsótámasztó előre-hátra mozgatásával. 

C.) A vékonyítás célja: 1 pont 

 

A vékonyítás célja: az alkatrészek széleinek elvékonyítása a simább átmenet, a könnyebb 

megmunkálhatóság és a tetszhetőség szempontjából. 
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7. Feladat ...... pont / 3 pont 

Soroljon fel, a bőrdíszműipariban a kierősítési műveleteknél (a betétezésnél) használt 

betétanyagok közül legalább hármat! 

 

Megoldás: 

A betétezéskor használt anyagok: 

 

- Papírok (selyempapír, újságpapír, itatóspapír, …)  

- Kartonok (cellkarton, duplex, triplexkartonok, különféle vastagságban, szürke 

lemez, presepán,…)  

- Textilek (vászon szövésű, szövésnélküli vlies)  

- Rostműbőrök  

- Habanyagok (különböző vastagságban, funkciónak megfelelő szilárdsági 

tulajdonságokkal) 

A fentiek alapján három helyes válasz megadása szükséges! 

 

Egy - egy helyes válasz egy-egy pontot ér! 

 

8. Feladat ...... pont / 7 pont 

Csoportosítsa a kesztyűket formai kivitelük szempontjából! 

Megoldás: 

A kesztyűket formai kiviteltől függően az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

– egyujjas kesztyű, ahol csak a hüvelykujjnak van külön kesztyűujj kialakítva, 

– olyan kesztyű, amelyen a hüvelyk- és a mutatóujj külön van, a többi három ujj 

számára közös teret képeznek ki, 

– ötujjas kesztyű, 

– ujjatlan kesztyű 

– ujjhegy nélküli kesztyű 

– rövidszárú (csak a csuklóig érő) kesztyű 

– hosszúszárú (az alsókart is takaró, sőt esetleg könyök fölé érő) kesztyű 

Egy-egy helyes válasz egy-egy pontot ér! 

 

9. Feladat ...... pont / 15 pont 

Kesztyű tervezéshez modellrajzot kell készíteni. 

Készítse el a modellrajzát annak a szabadon választott egy pár öt ujjas női kesztyűnek, amit az 

1. feladatban kialakított női táskához ajánl.  

A kesztyű modellrajzát varratképekkel, díszítésekkel is lássa el! 

A rajzot rajzlapon készítse el! Ügyeljen a méretarányokra! 

 

Rajz: 6 pont 

Tűzés, díszítés berajzolása: 4 pont 

Arányosság: 2 pont 

Ötletesség: 3 pont 
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Több megoldási lehetőség van. Az értékelésnél figyelembe kell venni a kesztyű 

méretarányait, formai kivitelét, varratképek megadását. A rajz feleljen meg a kiírásnak! 

A megadott kesztyűk bármelyikét rajzolhatja a versenyző, de más helyes rajz is elfogadható! 
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10. Feladat ...... pont / 4 pont 

Párosítsa össze a két állítást! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre! 

 

Stepp varrás: B.) válasz 

 

Lash varrás: A.) válasz 

 

A.) A bőrt hús oldalukkal egymásra fektetve varrjuk, a két bőr vágás éle így láthatóvá válik. 

Férfi és sport kesztyűk kivitelezésénél alkalmazzuk. 

 

B.) A legkeskenyebb és legelegánsabb varrásszélesség biztosítható ezzel a technikával. A 

készterméken a felső bőr vágás éle látható. Sok éves tapasztalattal rendelkező varrónők 

készítik ezeket a kesztyűket. 

 

Egy-egy helyes válasz két-két pontot ér! 

 

11. Feladat ...... pont / 10 pont 

Határozza meg a kiütő gép maximális erőszükségletét az alábbi adatokból! 

Fmax=? 

A kés él hossza: 290 mm 

Az anyag fajlagos vágási ellenállása: 80 N/m 

A kés korrekciós tényezői: K1= 1,1; K2= 1,3; K3= 1,2 

 

H= 290 mm 1 pont 

fo= 80 N/m 1 pont   

K1= 1,1 

K2= 1,3 

K3= 1,2 

Fmax=? 

 

Fmax = fo x H x K1 x K2  x K3 2 pont 

 

Fmax = 80 N/m x 290 mm x 1,1 x 1,3 x 1,2 2 pont 

 

Fmax = 80 N/m x 0,29 m x 1,1 x 1,3 x 1,2 2 pont 

 

Fmax = 39,81 N 2 pont 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 


