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ÜTEMTERV 
 

Időpont Előadás Gyakorlat 

2019.02.29. A Java nyelv története, alapelemei,a  Java nyelv 

összetett típusai, Objektum orientált programozás 

fogalma, alapelvei, osztály definíció, példányosítás 

Java projekt létrehozása, 

fordítása, futtatása 

parancssorból és Eclipse 

használatával, algoritmizálási 

feladatok, standard input, output 

kezelése, véletlenszám 

generálás 

2019.03.28. Hozzáférési kategóriák. Konstruktor. Szemétgyűjtő 

mechanizmus, csomagok, öröklődés, poliformizmus, 

referenciák statikus és dinamikus típusai, final tagok 

osztálydefiníció, objektum 

létrehozás, referenciák, 

konstruktor, statikus tagok, final 

tagok 

2019.04.25. Absztrakt metódusok és osztályok, interfészek, 

kivételkezelés 

this, csomagok, öröklődés, 

felüldefiniálás, 

2019.05.09. Fájlkezelés, kódolási szabvány, osztálytervezési 

szempontok 

abstract osztályok, interfészek, 

kivételkezelés 

 

 

Ajánlott irodalom: 

 Az előadások, gyakorlatok anyagai és egyéb hasznos anyagok (https://users.iit.uni-

miskolc.hu/~tompa) 

 

A tárgy lezárásának módja: aláírás és vizsga. 

Évközi számonkérések: 

Beadandó feladat: Minden hallgatónak készítenie kell otthon egy beadandó feladatot - 

melyben a hallgató a félév során tanult Java technológiát alkalmazza - a megadott határidőig 

az előírt módon. Nem teljesítéskor vagy nem elfogadott teljesítéskor a feladat az utolsó 

oktatási alkalomkor pótolható. 

 

Aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás feltétele a feladat elfogadható és határidőn belüli teljesítése. 

 



A vizsga formája: írásbeli 

 

A vizsga menete: vizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki megszerezte az aláírást. 

Az írásbeli dolgozat nem megfelelő teljesítése elégtelent eredményez. A vizsgáztató oktatónak – 

ellenőrzési célból – joga van az írásbeli dolgozat egyes kérdéseinek szóban való ismételt 

reprodukálását kérni a hallgatótól. Elégtelen írásbeli elégtelen vizsgajegyet jelent.  

 

Általános rendelkezések: 

Az ME SzMSz III. kötet 96§ alapján a tárgyakhoz kapcsolódó valamennyi számonkérési alkalomnál 

a nem engedélyezett segédeszközök használata (puskázás) vagy más munkájának sajátként történő 

feltüntetése (plagizálás) fegyelmi vétségnek minősül, mely tanulmányi szankciókat vagy fegyelmi 

eljárást von maga után. Tanulmányi szankció az évközi számonkéréseknél a számonkérés sikertelen 

minősítése. A számonkérés ilyen esetekben nem pótolható. Tanulmányi szankció a vizsgaidőszakban 

a vizsga elégtelen minősítése, és hogy ismételt vizsgát a hallgató a tanszék által kijelölt időpontban, 

kijelölt vizsgabizottság előtt, szóbeli vizsga formájában tehet. A puskázás és/vagy plagizálás tényét a 

tanszék a hallgató tanulmányi ideje alatt nyilvántartja, és ismételt előfordulás esetén a ME SzMSz 

III. kötet 96§ által előírt fegyelmi eljárást kezdeményez. 
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