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ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 
Tantárgy neve: Informatika II. Neptun kód: RMXIN2KBLE 

Tantárgy neve angolul: Informatics 2 Kredit:  4 
Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 3. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök Környezet mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Kormány Eszter Oktatók: Borka Zsolt, Farkasné Kóka Zsuzsanna, Dr. 
Kormány Eszter  

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Informatika I. RMEIN1KBLE 
Konz. 

óraszámok: Előadás:   4 Tantermi 
gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 12 

Számonkérés módja (s; v; 
é): v A képzés 

nyelve: magyar A tárgy órarendi 
helye:  

A TANANYAG 
-Oktatási cél: 

A tárgy célja, hogy informatikai alapismeretek adjon a hallgatóknak az egyetemi tanulmányokhoz és a későbbi 
munkájukhoz. 
A hallgatók az Access alkalmazás segítségével létrehoznak, egyszerűbb adatbázist az adatbázis feltöltéséhez 
kapcsolódó űrlapokat és lekérdezéseket készítenek az Access-be épített SQL nyelv használatával.  
A tárgy teljesítése után a hallgatók ismerik a relációs adatbáziskezelő rendszerek felépítését, működését. 

Előadás+Gyakorlatok: 

Konzu
l-táció  

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 09.20 
Relációs adtabázis felépítésének megismerése, adatbázis normalizálás lépéseinek 
megismerése 

2.  10.11 
Adatfelvitelhez űrlapok készítése. Adatok feltöltése űrlapok segítségével. Adatok feltöltése 
Excel táblából  
Lekérdezések készítése 

3. 11.15 Lekérdezések készítése az Access SQL használatával 

4. 12.06 ZH 

Beadandó feladat 

 

Félévközi követelmények 
Foglalkozásokon való részvétel: 

A TVSZ leírása alapján kötelező a gyakorlatokon. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

A 4. konzultáción a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a gyakorlati órák anyagból. A sikertelen zárthelyi 
dolgozatot az aláíráspótlási időszakban lehet megismételni. 



 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének követelménye a legalább 2-es zárthelyi. A zárhelyi eredménye 50%-ban számít a 
vizsgajegybe. 
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

A vizsgaidőszakban tesztet írnak a hallgatók az előadások és a gyakorlatok anyagából.  
A teszt eredménye érdemjegy  
 50% -tól  elégséges  
 62,5% -tól közepes 
 75% -tól jó  
 87,5% -tól jeles  
A végső jegy számításának módja: (zh eredmény + teszt eredmény)/2. 

IRODALOM 

Kötelező:  
Dr. Bakó András, Ambrusné Somogyi Kornélia, Baranyai István, Dr. Broczkó Péter, 
Gyöngyné Maros Judit, Kiss László, Kormány Eszter, Szabó László: Az informatika 
alapjai (jegyzet), Budapesti Műszaki Főiskola, 2005 

Ajánlott: 
Boros Norbert, Fehérvári Arnold, Fülep Dávid, Kallós Gábor, Lovas Szilárd, Pukler 
Antal, Szörényi Miklós: Informatikai rendszerek alapjai, elektronikus jegyzet 
(tankönyvtár.hu) 2013 

Egyéb segédletek:  Előadások anyaga PPT fájl formájában a Moodle rendszerből letölthető. 
A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a 
tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó 
információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  
- a tudásátadás módszertana, 
- a tananyag tartalma. 
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált 
elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


