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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:  

• 2db 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                                                                                                             15 pont 

A bőrdíszműipari termékek tervezése során modellrajzot kell készítenie.  

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

A rajzot rajzlapon (ceruzával) 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                                                                                                            12 pont 

Hány db táskát lehet kiszabni 342 m2 felületű bőrből, ha a tisztafelülete At = 32,4 dm2 és a 

manipulációs százaléka M%= 89%? 

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

 

Megoldás: 

 

Számítás: 

 

At1 = 32,4 dm2  

An = 342 m2 = 34200 dm2                                                                       Mértékegység átváltása 1 pont                                                                                                                                

                 

M% = 89 %  

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

db= ?                                                                                  Keresett adatok meghatározása 1 pont 

H = ? 

 

Egy darab táska anyagnormája: 

An1 = At1 /M% x 100     

 An1 = 32,4dm2 / 89 % x 100 

 An1 = 3240 dm2 / 89  =  36,4 dm2                  3 pont 

 

Darabszám meghatározása: 

 db = An / An1 

 db = 34200 dm2 / 36,4 dm2 = 939,56 db 

 db = 939 db  

                                                      3 pont 

A hulladék mennyiségének kiszámítása:       

                               4 pont 

 H1 = An1 – A t1  

 H1 = 36,4 dm2 – 32,4 dm2  = 4 dm2   

 Hö = An1 – A t1 x 939 

 Hö = 4dm2 x 939= 3756 dm2    

 

  Más helyes megoldás is elfogadható!   
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3. Feladat                                                                                                                     11 pont 

Határozza meg a szabás gazdaságosságát befolyásoló tényezőket! 

 

- Az adott, vagy objektív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók: 

 

• az anyagok eltérő tulajdonságai (mérete, alakja, vastagsága, nyúlása, felületi minősége, 

hibái), 

• a késztermékkel szemben támasztott követelmények. 

- A befolyásolható, vagy szubjektív tényezők, amelyek szintén hatással vannak a gazdaságos 

anyagfelhasználásra: 

 

• a szabásminták alakja, mérete, illeszkedése, 

• az alkatrészek száma, 

• az anyagnorma, anyag-előirányzat pontos elkészítése, 

• a szabás előkészítése, a szabásrendszer megtervezése, 

• a szabász szaktudása, ügyessége, 

• az alkalmazott ösztönzési rendszer (a szabás eredményének értékelése, az 

anyag megtakarítás premizálása), 

• az üzem szervezettsége. 

A feladat megoldásban minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

4. Feladat                                                                                                                       8 pont 

Határozza meg és jellemezze a kesztyűk összevarrásának fajtáit! 

 

Varrásfajták 

 

1. Stepp varrott (rátűzéses – kétfonalas láncöltés- varrás): Ez az egyik leggyakoribb varrásfajta. 

Az alkatrészeket egymásra varrjuk (rátűzzük). A steppvarrást főleg puha, vékony bőrből 

készített női kesztyűknél alkalmazzuk. Ez kölcsönöz igazán kecses vonalakat a - kesztyűnek - 

kéznek.                                                                                                                                2 pont 

 

2. Lasch varrott (összetűzés – kétfonalas, tűző vagy huroköltés – varrás): Az alkatrészeket 

pontosan összeillesztve összevarrjuk. Elsősorban vastagabb bőrből készített, férfi kesztyűknél 

alkalmazzuk.                                                                                                                       2 pont 

 

3. Szegő-varrás (endlizés, vagy háromfonalas szegvevarrás): Szőrmés irha-, vagy szálazódó 

anyagokból készített kesztyűknél alkalmazzuk.                                                                 2 pont 

 

4. Kézzel varrott (kézi lasch varrás): A kézzel varrott kesztyűk minden alkatrészét kézzel 

varrják össze. Ezek a kesztyűk valóban 100%-ban kézzel készült, nagy szaktudást igénylő 

termékek.                                                                                                                             2 pont 
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5. Feladat                                                                                                                    10 pont 

Határozza meg a képen látható szélmegmunkálási módokat és írja a pontozott vonalra! 

 

 

 

    

 

  

 

 

Behajtás 

 

 

 

 

 

 

Sima szegés 
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Francia szegés 

 

 

 

 

 

 

 

„L” alakú profilszegés 

 

 

 

 

 

 

 

„T” alakú profilszegés 

 

 

A feladat megoldásban minden helyes válasz 2 pontot ér. 
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6. Feladat                                                                                                                       7 pont 

Határozza meg a ragasztó kiválasztásának szempontjait! 

 

A ragasztó kiválasztásának szempontjai: 

 

- A ragasztóval szembeni szilárdsági, tartóssági elvárások, 

 

- A ragasztandó anyagok tulajdonságai, 

 

- A műveleti idő, 

 

- A nedvesítő hatás, 

 

- Az oldószer, 

 

- A gazdaságossági szempontok, 

 

- A ragasztás fajtái 

 

A feladat megoldásban minden helyes válasz 1 pontot ér. 

  

7. Feladat                                                                                                                       5 pont 

Sorolja fel bőrdíszműiparban leggyakrabban használt betétanyagokat! 

A leggyakrabban használt betétanyagok:  

 

-  Papíranyagok (selyempapír, újságpapír, itatóspapír),  

- Kartonanyagok (cellkarton, duplex karton, triplex kartonok (különféle   vastagságban), 

szürke lemez, prespán lemezek),  

-  Textilek (vászonszövésű, szövés nélküli) 

-  Rostműbőrök, 

- Habanyagok (különböző vastagságban, funkciónak megfelelő szilárdsági 

tulajdonságokkal). 

 

A feladat megoldásban minden helyes válasz 1 pontot ér. 
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8. Feladat                                                                                                                    14 pont 

A kesztyűk tervezéshez modellrajzot kell készítenie. 

Készítse el a modellrajzát annak a szabadon választott egy pár ötujjas női divatkesztyűnek, amit 

az 1. feladatban kialakított női divattáskához ajánl.  

A kesztyű modellrajzát varratképekkel, díszítésekkel is lássa el! 

A rajzot rajzlapon (ceruzával) készítse el! Ügyeljen a méretarányokra! 

 

                                  Rajz: 6 pont 

               Tűzés, díszítés berajzolása: 3 pont 

                                                 Arányosság: 2 pont

                                              Ötletesség: 3 pont 

 

Megoldás:  

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

formai kivitelét, és a 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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9. Feladat                                                                                                                        6 pont 

Azt a feladatot kapta, hogy egy 3,4 mm egyesített anyagvastagságú természetes bőrt kell 

összevarrnia. Számolja ki a tű átmérőjét! Határozza meg a tű finomsági számát és adjon 

szöveges értékelést a varráshoz szükséges tű méretéhez! 

 

Kiindulási adatok: 

Ev= 3,4 mm 

NT= ? 

DT= ?                                                                                                                                     1 pont 

 

 

 

Tűátmérő meghatározásának képlete: 

DT= (Ev +1,2):4                                                                                                                     1 pont 

 

Tűfinomsági szám meghatározásának képlete: 

NT= DT x 100                                                                                                                       1 pont 

 

Tűátmérő értékének kiszámítása: 

DT= (3,4+1,2):4 = 4,6:4 = 1,15 mm                                                                                    1 pont 

 

Tűfinomsági szám értékének kiszámítása: 

NT= DT x 100 = 1,15 x 100 = 115                                                                                       1 pont 

 

 

A feladat szöveges értékelése: 

115-ös tűt kell választani a 3,4 mm-es bőr összeerősítéséhez                                             1 pont 
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10. Feladat                                                                                                                   12 pont 

Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások közül melyik „igaz” és melyik „hamis”! 

A válaszát „x”-l jelölje a táblázatban! 

 

Ssz. Állítás, meghatározás  Igaz  Hamis 

1. Nappabőrnek nevezik a glaszé, vagy krómcserzésű, növényi 

utáncserzésű, színoldalára kikészített juh-, kecske-, marha és 

sertésbőröket. 

 

x 

 

2. A vékonyítás a metszés elvén történik, az anyag végzi a főmozgást a 

kés a mellékmozgást. 

 

x 

 

3. A kartonok szabványos mérete 100 x 70 és 80x 90 cm-es, a szálirány 

a hosszabbik oldallal párhuzamos a hajlás erre merőleges. 

  

x 

4. 5. Lasch varrott eljárás: 

Ez az egyik alap láncöltéses varrásnem. Ezt használjuk a 

leggyakrabban a női kesztyűk varrásához, mert ez kölcsönöz igazán 

kecses vonalakat a kéznek. 

  

x 

5. Áttérési hulladék: az anyag szélén keletkezik, ha: 

• az alkatrész, a minta alakja nem egyezik meg az anyag 

alakjával (például a természetes bőranyagok tagoltsága). 

• a minta mérete nem egyezik meg az anyag méretével. 

  

 

x 

6. Kézműves díszítési technikák közé tartozik a batikolás, bőrintarzia, 

mozaik, vaknyomás, aranyozás, festés, metszés. 

x  

7. Az élezés szélességének beállítása a hátsó kitámasztó előre-hátra 

mozgatásával történik. 

x  

8. A habanyagokat a bőrdíszműipar a táskák formázásához, a formatartás 

fokozásához, jobb fogás eléréséhez, a vékony bőrök, műbőrök, vagy 

textilek testesebb megjelenítéséhez alkalmazzák, kierősítő anyagként. 

A habanyagok számottevően növelik a termék súlyát. 

  

 

x 

9. Mesterséges szálasanyagok: regenerált szálak (szénhidrátalapúak, 

fehérjealapúak, kaucsukalapúak), szintetikus szálak (polimerek). 

x  

10. A cakkozás a zárt szélű szélmegmunkálás egyik típusa.  x 

11. A textilek szabásánál körkéses villamos ollót és szalagkéses 

textilszabászgépet alkalmazhatunk. 

x  

12. A láncöltés: Szilárd, kissé merev, nem bomló varratot eredményez.  x 

 

A feladatok megoldásában minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 


