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Bevezetés 
 

Ez a jegyzet elsősorban azoknak a diákoknak készült, akiket tanítok, ezért a jegyzet erőteljesen 
hiányos. Az olvasó egy percig se gondolja azt, hogy a témakörhöz ennyi információ tartozik. A 
jegyzetben csak azokat a területeket érintettem, amit szükségesnek ítéltem meg, és amiről 
úgy gondoltam, hogy megfelelő alapot biztosít a továbbfejlődéshez. 
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Eljárások és függvények 
(rutin, szubrutin) 

 
Amikor: 
 - Ugyanazt a műveletsort kell elvégezni más és más adathalmazon, 
 - Többször ismétlődő programrészeket kell írnunk a programba. 
 
 Ebből következő hátrányok: 
 - Sokat kell írni, 
 - Hosszú lesz a program, 
 - Több helyet foglal a winchesteren, 
 - Tovább tart a fordítási idő, 
 - Egy idő után átláthatatlan a kód, 
 - Javítása, módosítása nehézkes. 

DEF: 

A szubrutinok a program önálló részei, melyeknek a futás során át lehet adni a vezérlést. 
Ezt nevezzük meghívásnak. Ekkor a szubrutin utasításai hajtódnak végre, majd azután a 
program a rutin meghívását követő első utasításon folytatódik. 

 
Példa:  

A programban többször előforduló hibaüzenet kiíratása. 
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Szubrutinok fajtái: 
 - Függvények 
 - Eljárások 

A függvény és eljárás közötti különbség az, hogy a függvénynek van értéke. 
 
A program felépítése 
 

PROGRAM Programnév 
 Globális változók és konstansok deklarálása 
 ELJÁRÁS Eljárásnév (formális paraméterek listája) 
  Lokális változók és konstansok deklarálása 
  ELJ. ELEJE 
   ….. 
  ELJ. VÉGE 
 FÜGGVÉNY Függvénynév (formális paraméterek listája): típus 
  Lokális változók és konstansok deklarálása 
  FÜGGV. ELEJE 
   ….. 
   Függvénynév:=érték 
  FÜGGV. VÉGE 
 FŐPROGRAM 
  ….. 
  Eljárásnév (aktuális paraméterek listája) 
  ….. 
  Változó:=Függvénynév (aktuális paraméterek listája) 
  ….. 
 FŐPR. VÉGE 
PROGRAM VÉGE 

 
Eljárás és függvény végrehajtásának menete 
 

 
 
Az eljárások és függvények egymás közötti sorrendje lényegtelen. 
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Változók hatásköre 
 
A változók hatásköre azt mutatja meg, hogy a változó a program mely területén van értelmezve. 

o Globális: A program tetszőleges területén érvényes. 
o Lokális: Egy adott eljárás vagy függvény területén belül érvényes. 

 
Változók élettartama 
 
A futási időnek az az intervalluma, amelyben az adat azonosítója végig ugyanazt az objektumot jelöli. 

o Globális: Születéstől a program teljes futásidejében élnek. 
o Lokális: Csak addig élnek, az a programrész aktív, amelyben deklarálták. 

 
Példa 

Eljárással <----> Függvénnyel 

A c változó a program minden területén érvényes, és a program teljes futási ideje alatt aktív. 
 

Eljárással 

  

PROGRAM Osszead_2 
 a, b : valós 
 ELJÁRÁS Muvelet() 
  c : valós 
  ELJ. ELEJE 
   c := a+b 
  ELJ. VÉGE 
 FŐPROGRAM 
  a := 7 
  b := 9 
  Muvelet() 
  ki: c 
 FŐPR. VÉGE 
PROGRAM VÉGE 
 

PROGRAM Osszead_3 
 a, b, c : valós 
 ELJÁRÁS Muvelet() 
  c : valós 
  ELJ. ELEJE 
   c := a+b 
  ELJ. VÉGE 
 FŐPROGRAM 
  a := 7 
  b := 9 
  Muvelet() 
  ki: c 
 FŐPR. VÉGE 
PROGRAM VÉGE 
 

PROGRAM Osszead_1 
 a, b, c : valós 
 ELJÁRÁS Muvelet() 
  ELJ. ELEJE 
   c := a+b 
  ELJ. VÉGE 
 FŐPROGRAM 
  a := 7 
  b := 9 
  Muvelet() 
  ki: c 
 FŐPR. VÉGE 
PROGRAM VÉGE 
 

PROGRAM Osszead_1 
 a, b, c : valós 

FÜGGVÉNY Muvelet (): valós 
 FÜGGV. ELEJE 
  Muvelet := a+b 

  FÜGGV. VÉGE 
 FŐPROGRAM 
  a := 7 
  b := 9 
  c := Muvelet() 
  ki: c 
 FŐPR. VÉGE 
PROGRAM VÉGE 
 

utasítás érték 

A c változó lokális, ezért csak az 
eljáráson belül érvényes, és csak addig 
aktív, amíg az eljárás fut. 
 

Két különböző érvényességű változó van 
ugyanolyan néven. Az eljárásban 
deklarált c-t így nem lehet kiíratni. 

HIBA: 
Ismeretlen 
változó! 

HIBA: 
Nincs értéke  
a változónak! 
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Formális és aktuális paraméterek 
 
 Az eljárás vagy függvény elindulása után létrejönnek a formális paraméterlistában lévő 

változók és felveszik a hívásnál megadott értéket kezdőértéknek. 
 Létrejönnek a lokális változók. 
 Végrehajtódnak az utasítások. 
 Az aktuális paraméterlista értékeit a formális paraméterlistában lévő változó átveszi, de a 

globális változó értékeit nem befolyásolja. 
 Az aktuális és a formális paraméterlista értékeinek száma és típusa egyenlő legyen! 

 
Paraméterátadás 
 

1. Érték szerinti paraméterátadás: 
o A formális paraméterlistában lévő változó a hívásnál megadott változó értéket veszi 

fel.  
o Átadáskor az aktuális paraméter lehet: 

- érték, 
- konstans, 
- változó, 
- kifejezés, 
- függvény. 

o Érték szerinti paraméterátadás csak bemenő lehet! 
 

2. Cím szerinti paraméterátadás: 
o A formális paraméterlistában lévő változó a hívásnál megadott változó 

memóriacímét veszi fel, így az aktuális paraméterlistában megadott változó értékét 
is automatikusan változtatja.  

o Átadáskor az aktuális paraméter csak változó lehet! 
o Cím szerinti paraméterátadás bemenő és kimenő lehet. 

 
 
 

Felhasznált irodalom 
 

 
μlógia 18.  
Szlávi Péter – Zsakó László: Módszeres programozás: Programozási bevezető 

 ELTE, Budapest, 1996. 
 

Dr. Kovács Emőd - Hernyák Zoltán - Radványi Tibor - Király Roland: 
A C# programozási nyelv a felsőoktatásban - Programozási tankönyv 
 http://csharptk.ektf.hu/online/index.html 
 
 
Szűcs Tamás: Eljárások és függvények 

http://www.codexonline.hu/CodeX9/alap/kezdoknek/SzucsTamas/EljarasFuggveny.htm 
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