
Műszaki rajz alapjai



Definíció

• A műszaki rajz valamilyen 
információhordozón rögzített, 
egyezményes szabályoknak 
megfelelően, grafikusan ábrázolt 
műszaki információ, amely rendszerint 
méretarányos



Műszaki rajz csoportosítása



Műhelyrajzok csoportosítása



Szabványosítás

• Tömegszerű gyártásban elvárjuk a 
különböző jellemzők állandóságát

• A termékek jellemzőinek egységesítését 
szabv ányos ításnak nevezzük

• Az egységes értelmezést az egységes 
jelképrendszer biztosítja (pl. 
jelentéstartalommal ruházunk fel 
vonalakat)



Szabványosítás rendszere

Hatókörét tekintve a szabványokat öt csoportba 
lehet sorolni:
–Vállalati szabványok: termelési költségek csökkentése, 

nyereség-maximalizálás érdekében történik. Alkalmazkodik 
a váll. színvonalához.

Szakmai szabványok: az azonos szakmához tartozók 
közös megállapodása

Nemzeti szabványok: országonként eltérő, de 
felhasználhatják magasabb szintek is. 
Szerve Mo.-on: Magyar Szabványügyi Testület
Jele: MSZ



Szabványosítás rendszere

Hatókörét tekintve a szabványokat öt csoportba 
lehet sorolni:
–Regionális szabványok: nem kötelező erejűek, egy 

nagyobb gazdasági területet foglal magába

–Nemzetközi szabványok: az összes résztvevőt érinti

Két legnagyobb szerve: ISO (Nemzetközi szabvány)
IEC (Elektronikai bizottság)



Szabványosítás rendszere

Egyes szabv ányfajták kapcsolódása:
MSZ: nemzeti szabvány
ISO: nemzetközi szabvány
EN: európai szabvány
MSZ EN: európai uniós szabvány honosítása
MSZ ISO: nemzetközi szabvány honosítása
MSZ IEC: nemzetközi szabvány honosítása 

(elektrotechnika)
MSZ EN ISO: az Európai Unió által is elfogadott 

nemzetközi szabvány.



Szabványok jelölés rendszere

MSZ ISO 5457:1992 A rajzlapok kialak ítása és 
méretei

Magyar 
szabvány jele

Nemzetközi 
szabvány jele

Azonosító
szám

Kibocsátás 
éve

Cím (Szabvány 
megnevezése)



Szabványok fellelhetősége

• MSZT honlap
www.mszt.hu/szabványjegyzék/ingyenes

termékkatalógus(szabványlista)/szabvány
kereséshez/ICS szerinti 
keresés/Szakterületek/01/01.100 Műszaki 
rajz



Rajzlapok

MSZ ISO 5457:1992



Rajzlapok



Feliratmező

• A műszaki dokumentumokat az azonosítás, 
az adminisztráció és az értelmezés céljából 
feliratmez ővel látják el.

• Egy vagy több, egymáshoz csatlakozó
téglalap alakú mező

• Ezek további mezőkre oszthatók
• Szükséges információ

• Azonosító mező
• Kiegészítő információk



Feliratmező

Azonos ító mező:
–Nyilvántartási vagy azonosítási szám 

(rajzszám)

–A rajz címe (megnevezés)
–A rajz törvényes tulajdonosának neve



Feliratmező

Azonos ító mező:
• MSZ EN ISO 5457

– Az olvasási irányból nézve a feliratmező jobb alsó
sarkában kell elhelyezni

– A rajzterületet keretező vonallal azonos 
vonalvastagságú folytonos vonallal kell keretezni



Feliratmező

Kieg észítő inform ációk:
–Jelek: vetítési módra utaló jelkép, fő

méretarány, ...
–Műszaki információk: alak és 

helyzettűrések jelölése, 
felületkikészítés módja, ...

–Adminisztrációs információk: rajzlap 
mérete, módosítási jel, ...



Feliratmező



Darabjegyzék

• A műszaki rajzon ábrázolt szerkezeti 
egységek, részegységek és alkatrészek 
teljes jegyzéke, amely megadja a 
szükséges információt azok gyártásához 
vagy beszerzéséhez (MSZ ISO 7573)

• Általában a rajz része, de lehet külön lap is



Darabjegyzék



Műszaki rajz vonalai - vonaltípusok

Műszaki rajzban használható vonalak (MSZ ISO 128)



Műszaki rajz vonalai - vonaltípusok



Műszaki rajz vonalai - vonalvastagságok



Szabványírás

MSZ EN ISO 3098

Igények:
–Olvashatóság
–Egységesség

Típusai:
–Álló

–Dőlt



Szabványírás



Szabványírás



Méretarányok műszaki rajzokon

• Alkatrészeket nem lehet mindig a 
természetes nagyságukban rajzolni

• Kicsinyítünk, nagyítunk
• Definíció:

Méretaránynak a rajzon m érhető teljes 
(törés n élküli) hosszméret és a valóságos 
tárgy ugyanezen hosszméretének arányát 
nevezzük.



Méretarányok műszaki rajzokon

• Természetes nagys ág: 1:1

• Kicsiny ítés: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 
1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:10000

• Nagyítás: 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1

Feliratmezőben fel kell tüntetni!



Méretarányok műszaki rajzokon

M 1:2 M 2:1M 1:1



Vetületi ábrázolás

• Térbeli alakzatok síkban való
ábrázolásához vetületi ábrázolást kell 
alkalmazni.

• A rajznak a tárgy háromirányú kiterjedését 
síkbeli ábrával kell meghatároznia.

• A síkbeli ábra a tárgynak síkra vetített 
képe, vetülete

• Vetítési módok:
–Centrális

–Párhuzamos



Vetületi ábrázolás

Centrális (Perspektíva):
• Egy pontból induló vetítősugarak
• A pont véges közelségben van
• Szemléletes ábra nagy tárgyakhoz
• A vetületi képek torzulnak

Műszaki rajzok készítésére nem alkalmas!!



Vetületi ábrázolás

Párhuzamos:
• A vetítési középpont a 

végtelenben
• Vetítő egyenesek 

párhuzamosak
• Vetítő egyenesek a 

képsíkra lehetnek:
• merőlegesek
• ferde szögűek

Műszaki rajzok készítésére nem alkalmas!!

Műszaki rajzok készítésére alkalmas!!



Vetületi ábrázolás

Monge féle kétk épsíkos ábrázolás:



Vetületi ábrázolás

Három k épsíkos ábrázolás:



Vetületi ábrázolás

Három k épsíkos ábrázolás:



Vetületi ábrázolás

Nézetek létrehozása:



Vetületi ábrázolás

Európai n ézetrend:

Jelölése:



Vetületi ábrázolás

Amerikai n ézetrend:

Jelölése:


