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1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó követelmények 
 

a) A féléves Tervezési Feladatok kézzel készített rajzait A4 méretű füles dossziéban vagy az ábra szerinti 
rajzborítban kell beadni. A dosszié/rajzborító a féléves tervezési feladat (TF) rajzainak, számításának és 
az elektronikus adathordozó (CD/DVD) tárolására szolgál, amelyet a TF-tal együtt kell beadni. A rajzborító 
rovatait értelemszerűen ki kell tölteni. A Csoport rovatba a hallgató adott tantárgytárgybeli csoportszáma 
kerül (ha van). 
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b) A tervezési feladatok rajzait (törzsrajz és műhelyrajzok) szabványos méretű rajzlapokon (A4-A0) kell 
elkészíteni. A nagyméretű rajzlapokat a dosszié/ rajzborító méretének megfelelően össze kell hajtogatni 
úgy, hogy a hajtogatás után a szövegmező olvasható legyen.  

 

c) A rajzokon (törzsrajz, műhelyrajzok) a minta szerinti, értelemszerűen kitöltött hivatalos tanszéki 
szövegmezőt kell alkalmazni. A szövegmezőt a rajzlapon kell elkészíteni, vagy az előre kinyomtatott 
szövegmezőt a rajzlapra fel kell ragasztani. 

 

 
 

d) A darabjegyzéket a törzsrajzon (összeállítási rajzon) közvetlenül a szövegmező folytatásaként kell 
elhelyezni. Ha a helyviszonyok ezt nem teszik lehetővé, akkor a darabjegyzéket külön lapon helyezhetjük 
el, és erre az összeállítási rajzon szöveggel utalunk. 
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A darabjegyzék a szövegmezőtől balra (tetszőleges számú oszlopban) folytatható, és minden új oszlop alján 
a darabjegyzék fejlécét meg kell ismételni.  

 

 
 
 
Megjegyzés a szövegmező és a darabjegyzék rovatainak kitöltéséhez: 

 

(1) 
A Tételszám és Mennyiség rovatokat csak a törzsrajzon (összeállítási rajzon) kell kitölteni. A tételszámok beírása 
növekvő sorrendben, alulról felfelé történik. A darabjegyzék fejlécét minden új oszlop alján meg kell ismételni. 

(2) 
A Megnevezés rovatba a tárgy rovatban szereplő szerkezet (alkatrész) neve kerül (pl.: Behajtó tengely). Szabványos 
alkatrész esetén a szabványos név kerül megadásra (pl.: Hatlapfejű csavar). 

(3) 
A Méret rovatba szabványos alkatrész esetén a szabványos jel kerül (pl. M8x40), félgyártmányból (rúdacél, hengerelt 
acél, lemez stb.) készült alkatrész esetén a kész alkatrész befoglaló méreteit adjuk meg. 

(4) 
Az Anyag rovatba az alkatrész anyagát (szabványos kötőelemek esetén a csoportszilárdságot) kell feltüntetni. 
Katalógusból választott elemek esetén a rovat üresen marad. 

(5) 

A Hivatkozás rovatba az alkatrészrajzon akkor kell szabványszámot írni, ha az alkatrésznek van alakszabványa (pl. 
hengerelt szelvény, lemez). Anyagszabványt nem kell feltüntetni. Az összeállítási rajzon (törzsrajzon) a szabványos 
alkatrész szabványszámát, vagy az alkatrész rajzszámát kell feltüntetni. 

(6) A Megjegyzés rovatot egyéb információk megadása esetén kell kitölteni. 

(7) A Tárgy a tantárgyi feladatkiírásban szereplő szerkezet elnevezése (pl. Tárgy: Autóemelő). 

(8) A Tömeg rovatot csak külön utasításra kell kitölteni. 

(9) 
A Lapszám rovatot csak akkor kell kitölteni, ha egy rajz több lapból áll (pl. 1/2, 2/2). Minden rajznak, amely más 
alkatrészt ábrázol, külön rajzszáma van, és külön rajzlapra kerül, de a több lapból álló rajzok rajzszáma azonos.. 

(10)  A Név rovatba a hallgató neve kerül. 

(11) Az Azonosító rovatba a hallgató NEPTUN kódja kerül. 

(12) 
A Méretarány rovatban a rajzon szereplő fő nézet/metszet méretaránya kerül (pl. M 1:1). Csak szabványos 
méretarányt használható (1:2, 1:5, 1:10…) 

(13) A Rajzszám rovatot a tantárgyi feladatkiírásban specifikáltak szerint kell kitölteni. 

 

e) Kiemelt érdességi jel csak alkatrészrajzokon szerepel, törzsrajzon (összeállítási rajzon) nem. A kiemelt 
érdességi jel szimbólumának méreteit és elhelyezését az alábbi ábra mutatja (lásd Műszaki Ábrázolás I.). 
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f) Tűréstábla csak alkatrészrajzokon szerepel, törzsrajzon (összeállítási rajzon) nem. 

 
 

 
A tűréstábla lehetséges elhelyezése a rajzlapon 

- a szövegmező mellett: (A3, A2, …) 

 

 
 
 

- a szövegmező felett: (A4) 
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2. A tervezési feladatok és kisfeladatok számításaira vonatkozó követelmények 

A számításokat az ábra szerinti A4-es méretű számítási lapokon kell elkészíteni. Az egyes lapokat (legfelül 
a Fedőlap) oldalszám szerint növekvő sorrendben össze kell tűzni. 

Fedőlap: 
A fedőlapon a Megnevezés rovatban fel kell tüntetni a számítási feladat megnevezését és kódját. A Név és 

Neptun kód mezők kitöltése értelemszerűen történik. A Tantárgy (röv.), félév mezőbe a tárgy rövid nevét 
(pl. JH1) és az aktuális félévet kell írni (pl. 2019/20/1). A Lapok száma mezőben az összes lapok számát 
kell feltüntetni.Az Adatok részben a kiinduló adatokat kell megadni. A Vázlat részben feladat típusának 
megfelelő vázlatot (ábrát) kell készíteni a szükséges jelölésekkel. Az Eredmények részben táblázatos 
formában, a tantárgyi feladatkiírásnak megfelelően kell az eredményeket megadni. 
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További lap(ok): 
A lapokat az oldal mezőben N / n formában (N: összes lapszám, n: aktuális lapszám) számozni kell. 
A számítást decimális sorszámozással és a megfelelő címsorok megadásával tagolni kell. Az egyes 
számításokat szöveges leírásokkal és megfelelő magyarázó ábrákkal kell kísérni. 
Az egyes összefüggéseket “képlet–behelyettesítés–végeredmény [mértékegység]” szerint kell megadni. 
A számított eredményeket (mértékegységgel) a számítási lap Eredmények oszlopában is fel kell tüntetni.  
A számításhoz tartozó szerkesztéseket A4 méretű mm-papíron (keret és fejléc nélkül) kell elkészíteni és 
oldalszámozni kell. A szerkesztésnek tartalmaznia kell a kiinduló adatokat, az alkalmazott léptéke(ke)t, az 
esetleges koordinátatengelyek jelölését, skálabeosztását, továbbá a szerkesztés eredményeit. A legutolsó 
lap alján a jelzett helyen fel kell tüntetni a dátumot és a hallgató sajátkezű aláírását. 
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3. Laboratóriumi jegyzőkönyvre vonatkozó követelmények 

A laboratóriumi mérések során a minta szerinti, A4-es méretű laboratóriumi jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
A jegyzőkönyv fedőlapját és a további lapokat a 2. pont szerint kell kitölteni. 

 

 


