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Laborgyakorlat teljesítésének feltételei nappali tagozaton: 

A nem fiktív laborgyakorlati csoportokban történő teljesítés feltételei (a sikeres 
tárgyteljesítéshez az összes feltételt sikeresen kell teljesíteni): 

 A laborgyakorlatokon érvényes személyi azonosító okirattal (pl. személyi 
igazolvány) kell megjelenni. 

 A laborgyakorlatok látogatása a tárgy teljesítéséhez szükséges. A hiányzások 
megengedett maximális mértéke a TVSZ szerint érvényes (tehát 3 alkalom). A 
hiányzások megengedett maximális értékének túllépése esetén, a 
vizsgaidőszak elején egy hiányzás-pótlási lehetőség lesz meghirdetve. 
Sikertelen vagy elmulasztott hiányzás pótlás esetén a laborgyakorlat (és ezzel 
együtt a tárgy) teljesítése sikertelen. 

 Véletlenszerű sorsolással kapott hálózati programozási feladat megoldásának 
bemutatása és védése. A „bemutatás és védés” alatt a program helyes 
működésének bemutatása és a program forrás-szövegéhez kapcsolódó 
kérdések helyes, szakszerű megválaszolása értendő. Ha a bemutatás és védés 
során a program forrás-szövegére feltett kérdésekre adott válaszok hibásak, 
akkor a védés sikertelen. A program bemutatása és védése a gyakorlat 
időpontjában, legkésőbb az utolsó gyakorlaton tehető meg. Sikertelen 
bemutatás vagy védés esetén javításra nincs lehetőség. Ha a bemutatás vagy 
a védés sikertelen, akkor a tárgy teljesítése sikertelen.  

 A félév során a laborgyakorlatok anyagából írt két zárthelyi dolgozat 
mindegyikén legalább 50 százalékos eredmény elérése. Gyengébb teljesítés 
esetén a tárgy teljesítése sikertelen.  

 Ha a hallgató (megfelelő indokkal alátámasztva) előre jelzi a zárthelyiről való 
távolmaradását, akkor a hallgató a zárthelyi pótlására külön lehetőséget kap, 
egyébként a meg nem írt zárthelyi 0 százalékos eredménnyel beszámít az 
értékelésbe.  

 A laborgyakorlatok anyagából írt két zárthelyi dolgozat eredményének egyszerű 
átlagolásával kapott érték legalább 60 százalékot kell, hogy elérjen. Gyengébb 
teljesítés esetén a tárgy teljesítése sikertelen. 

 A két zárthelyi dolgozat egyikére (célszerűen a gyengébben sikerültre) 
vonatkozóan egy javító zárthelyi dolgozat írható a vizsgaidőszak első hetében 
meghirdetett javítási időpontban. (A javító zárthelyi nem összetévesztendő a 
hiányzás pótlással!) Az előző két pontban megadott feltételek vizsgálatánál a 
javító zárthelyi dolgozat eredményét kell figyelembe venni az egyik (célszerűen 
a gyengébben sikerült) korábbi zárthelyi dolgozat helyett. 


