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A műszaki dokumentáció felépítése, tartalmi részei, sorrend (technikusok és 

szakiskolai tanulók részére) 

Kérjük a tanulókat, hogy a műszaki dokumentációt az alábbi útmutató szerint készítsék!  

A műszaki dokumentáció sorrendben három fő részből áll: 

- Szöveges részek 

- Táblázatos részek 

- Rajzos részek 

Opcióként választható: Melléklet (nem kötelező) 

Kérjük, hogy a dokumentációt osztályonként egységesen azonos típusú lefűzős dossziéba 

készítsék! Kérjük, hogy az alábbi útmutatóban lévő tartalmi sorrendet tartsák be! 

Részletezés fejezetenként: 

- Borítólap: 

 
 

- Feladat kiírás: Iskolai fejléces papír, hivatalos feladat kiírás, igazgató aláírásával 

(Munkaközösség vezető készíti és osztja ki). 
 

- Tartalomjegyzék: Kb. egy oldal, sorrendben tartalmazza a fejezeteket. 

 

- Műszaki leírás: Tartalmazza a termék megnevezését, leírását, rendeltetését, 

meghatározó méreteit, az elkészítéshez szükséges alap- és segédanyagokat, 
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szerelvényeket, mindazon követelményeket, amelyek a terméket egyértelműen 

meghatározzák: 

- leírás: a gyártmány nevét, megjelenési formáját, főbb jellemzőit, részeit, 
rendeltetését stb. tartalmazza; 

- méret: bútornál a termék három fő méretét tartalmazza (szélesség, magasság 
mélység,), és továbbiakban azokat a részméreteket, amelyek a gyártmány külső 
megjelenési formáját befolyásolják (osztások, fiókok, stb.). Itt kell felsorolni a 
megengedhető tűréseket is; 

- felhasználandó anyagok: sorrendben kell felsorolni a bedolgozandó alap- és 
segédanyagokat, minőségük szerint hivatkozva a szabványokra; 

- kiviteli előírás: itt kell rögzíteni a termék külső és belső felületének kidolgozását, a 
vasalások fajtáját és alkalmazását, a színt (katalógus szerint) és mindazt, ami a 
kivitelezést meghatározza. Rögzíteni kell a szerkezeti megoldásokat is (pl. a termék 
szétszerelhető vagy összeépített), valamint az alkalmazott fakötési módokat 
(köldök-, vésett-, vagy ollós csapozások, fogazás, facsavarozás stb.). 

       A műszaki leírás kb. egy oldal terjedelmű legyen. 

- Műveletterv (technológiai folyamat függvényében):  
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- Technológiai folyamatábra (technológiai műveletek függvényében): 

 
 

- Részletes technológiai leírás: A gyártás legfontosabb műszaki dokumentációja. 

Ez írja elő, hogy az alkatrészt hogyan, milyen szerszámmal, géppel és sorrendben kell 

megmunkálni, ill. a művelet elvégzése után milyennek kell lennie. A fafeldolgozó 

iparban főleg szöveges művelettervet alkalmaznak, amely alapja a műszaki 

dokumentációnak, a termelés irányításának és a munkavégzésnek. 

A részletes technológiai leírás egy adott gyártmányra rögzíti a gyártási műveletek 

sorrendjében a munka elvégzésére vonatkozó technológiai paraméterekre – 

kihangsúlyozva a munkavédelem vonatkozó előírásait – ad pontos utasításokat. 

Például ragasztáskor meg kell adni az alkalmazott ragasztó fajtáját, típusát (ahogy a 

kereskedelmi forgalomban lehet kapni), ugyanis az határozza meg a technológiai 

paramétereket (termékismertető). 

 

Példa az egyengető gyalulás műveletére: 

 

„Az egyengetést ROJEK 517 50 márkájú (n =4000 1/min P = 3Kw) egyengető 

gyalugépen végzem. Az egyengető gyalugépen a munkadarab egy lapját (bal lapot) és 

egy élét egyenesre, síkra, egymásra, merőlegesre munkálom, bázis felületeket 

alakítok ki. A gyalugépet úgy állítom be, hogy a fogásvétel a bükknél 0,5-1 mm 

legyen. Az egyengetést a lapok egyengetésével kezdem. Az anyag homorú lapját a 

gépasztalra fektetem, a vezetővonalzóhoz ütköztetem, és egyenletes sebességgel 

előretolom tolófa segítségével. A lap egyengetése után a gyalult felületet a 

vezetővonalzóhoz ütköztetem és a jobb élét is megegyengetem. 
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Balesetvédelmi előírások 

- a késtengelybe csak azonos súlyú méretű, ép és éles kést szabad berakni, 

- a vezetővonalzó használata kötelező, 

- a késtengelyt a vezetővonalzó előtt önműködő, a vezetővonalzó mögött fix 

burkolattal kell ellátni, 

- a gép forgórészeibe sem kézzel, sem más anyaggal nem szabad nyúlni, 

elszívó berendezés használata kötelező.” 

 

- Szabásjegyzék:  

Kész méret Szabászméret Sorsz. Megnevezés Db 

H SZ V H SZ V 

Db m2 m3 

1 Ülőlap 1 400 400 21 410 25 50 9  0,004612 

2 Láb 4 429 40 40 439 45 50 4  0,003951 

3 Felső káva 4 336 50 21 346 55 25 4  0,001903 

4 Alsó 

összekötő 

4 336 30 21 346 35 25 4  0,001211 

5 Tobzás 4 40 30 15 50 35 25 4  0,000175 

 

A szabásméret a készmérettől mind a három irányban nagyobb. A különbözetet általában 

ráhagyásnak nevezik. Például a lombosfa- és a fenyőfa-fűrészáruk esetében a hosszméretre a 

ráhagyás az alkatrész hosszúságának függvényében 10-30 mm, a szélességi méretre 5-8 mm, 

a vastagsági méretre pedig 3-4 mm. 

A bútorlapfélék esetén a szabásméret és a pontos méret megegyezik. A színelt, borított 

lapoknál az első méret meghatározza a szálirányt, így előfordulhat, hogy a szélességi méret 

nagyobb érték, mint a hosszméret. 

Méretráhagyás Alkatrész 

mérete 

hosszirányban hosszirányban keresztmetszet 

0-1000mm 10mm 3-5mm* 

1001-3000 20mm 

3001- 30mm 

5-8mm* 
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Célszerű az azonos anyagú alkatrészeket egymás alatt felsorolni, így könnyebb a számolás. 

Hulladékot anyagfajtánként külön-külön számítjuk! 

Kész méret Szabászméret Sorsz. Megnevezés Db 

H SZ V H SZ V 

Db m2 m3 

LUCFENYŐ 50MM-ES 

1 Ülőlap 1 40

0 

40

0 

2

1 

410 25 50 9  0,004612 

2 Láb 4 42

9 

40 4

0 

439 45 50 4  0,003951 

Lucfenyő 50 mm-es összesen  0,008563 

Hulladék 20%  0,001713 

Mindösszesen  0,010276 

   

LUCFENYŐ 25MM-ES 

3 Felső káva 4 33

6 

50 2

1 

360 55 25 4  0,001903 

4 Alsó összekötő 4 33

6 

30 2

1 

360 35 25 4  0,001211 

5 Tobzás 4 40 30 1

5 

50 35 25 4  0,000175 

Lucfenyő 25 mm-es összesen  0,003289 

Hulladék 20%  0,000658 

Mindösszesen  0,003947 
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- Anyagnorma: A szabásjegyzék továbbfejlesztése egy darab termékre vetítve. A 

szabásméret és a darabszám szorzatával számítják ki a négyzetméter (m2), és a 

köbméter (m3) értékét. A négyzetmétert négy tizedes, a köbmétert hat tizedes 

pontossággal kell megállapítani. A szabásméret kiszámított köbméter- vagy 

négyzetméterértéke összeadva adja az egyes fafajok nettó anyagnorma értékét. 

Mivel a szabás közben elkerülhetetlenül is keletkezik hulladék, a megállapított 

hulladékszázalék alapján számított hulladékmennyiség hozzáadásával kapható meg a 

bruttó anyagnorma. A termék gyártásához szükséges alap- és segédanyagokat a 

műszaki leírás, a szabásjegyzék és az anyagnorma alapján utalványozzák. 

Példa: ANYAGNORMA 

Konyhai ülőke 

Anyag megnevezése 

Mérték- 

egység 

Számítási 

alap 

Felhasználási 

egység Anyagmennyiség 

Lucfenyő 50mm-es m3   0,010276 

Lucfenyő 25mm-es m3   0,004962 

EMFIBOIS 863 

diszperziós ragasztó g 0,2352 m2 200 g/m2 47,04 

Csiszolópapír 80-as m2 0,9844 m2 0,20 m2/m2 0,1969 

Csiszolópapír 150-es m2 0,9844 m2 0,20 m2/m2 0,1969 

Adler Positiv Plus 

Fenyőfapác Nr02 g 0,9844 m2 125 g/m2 123,05 

Supralux Tivelin matt 

lakk alapozó g 0,9844 m2 125 g/m2 123,05 

Supralux Tivelin matt 

lakk  g 1,9328 m2 100 g/m2 193,28 

Facsavar M4x30 Db   4 
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- Árkalkuláció: Célszerű az anyagnormával együtt készíteni. Példa: 

 

 
 

- Munkadíj kalkuláció: A „Vállalkozási ismeretek” c. tantárgyban tanultak szerint 

készítjük. Példa: 
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Műszaki rajzok: 

- Formaterv: Első lépés a dokumentáció és a vizsgaremek készítéséhez! Előzetesen 

kell elkészíteni, a szaktanárok és szakoktatók a formatervet engedélyezik és utána 

kezdődik a részletes tervezés, valamint a gyakorlati megvalósítás! Csak nézetet 

tartalmaz (1-2-3 nézet), méretarány: M 1:10, M 1:5 

A rajznak tartalmaznia kell a három befoglaló méretet is! 

 

 
 

- Látványterv: Szintén előzetesen kell elkészíteni! Egy darab axonometrikus ábra. 

Lehet önálló, vagy környezetben elhelyezett axonometrikus, vagy perspektivikus rajz 

is. 
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FONTOS!  

A vizsgaremekkel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt a tanulóknak a fenti 

két rajzot és egy mellékelt anyag és költség táblázatot (előzetes kalkulációt) egy db 

A3-as lapra el kell készíteni! Ennek ellenőrzése a mindenkori végzősökkel foglalkozó 

szakismeret és szakrajz tanárok, valamint a szakoktatók feladata! Az előzetes 

formaterv és kalkuláció határideje legkésőbb minden tanév első félév vége 

(technikus tanulóknál november vége)! 

A tanulóknak egy dossziét kell nyitniuk, melyben az összes dokumentációval 

kapcsolatos rajzokat, számításokat, skicceket, vázlatokat, prospektusokat, 

fényképeket, számlákat, stb. tartják! A dossziénak mind az elméleti, mind a 

gyakorlati foglalkozásokon rendelkezésre kell állniuk a folyamatos ellenőrzés 

lehetősége céljából! 

 

- Jellegrajz, vagy metszeti rajz: M 1:10, M 1:5 

 

 
A csomópontokat a metszeti oldalon kell kijelölni, illetve az olyan helyeken, amely a 

szerkezet összeépítése szempontjából fontos, pl.: lap nélküli felülnézet 

állványszerkezeteknél. 
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Célszerű félnézet – félmetszeti rajzokat készíteni! 
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FIGYELEM! A jellegrajzhoz, illetve az M1:10-es rajzokhoz a faipari szabványoknak 

megfelelően DARABJEGYZÉKET is készítünk! A darabjegyzék nagyban megkönnyíti az 

alkatrészek beazonosítását a rajzokon.  

Példa: 
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- Csomóponti rajzok: M1:1 

Annyi csomópont, ami a legyártáshoz és a szerkezet egyértelmű átlátásához 

szükséges! 

 
A csomóponti rajzokon minden gyártáshoz szükséges méretet fel kell tüntetni! 
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- Alkatrészrajz: 

Egy kiemelt alkatrész rajza, méretarány M1:1, M1:2 

Célszerű ívelt alkatrészek, esztergált alkatrészek, vagy bármely bonyolultabb alkatrész 

esetén készíteni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

- Összeállítási rajz: 

Lehet térbeli ábra nem látható élekkel jelölve, térbeli „robbantott”ábra, szerkezeti 

ábra az alkatrészek számozásával, stb. 

 

Mellékletbe tehető (ajánlott): 

- Vázlatok, tervek, skiccek 

- Fényképes dokumentáció 

Különbségek  a szakiskolai és a technikus tanulók műszaki dokumentációja között: 

- technológiai folyamatábra nem szükséges (műveletterv kell!) 

- Összeállítási rajz nem szükséges 

- A szakiskolai tanuló kézi (hagyományos) rajzot is készíthet 

- A szakiskolai tanuló a csomóponti rajzok készítése helyett készíthet 1:1 arányú 

műhelyrajzot is (csomagolópapír, szabványosan összehajtva). 

 


