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Utasítások 

Minden C# program osztályokból épül fel, mint minden objektum orientált program. 

Az osztályok szerkezete: 

<módosítók> class OsztályNév 

{ 

… 

metódusok (eljárások, függvények) {…utasítások;…} 

… 

} 

A class (osztály) kulcsszó után az osztály neve áll, majd kapcsos zárójelek közt (ez jelöli ki a 

hozzá tartozó programsorokat) a tartalma, ami lehet … 

Utasításokat csak metódusokon belül adhatunk. Minden utasítást pontosvesszővel kell zárni! 

A C# nyelv utasításai a program futása során hajtódnak végre. Az utasítások csoportjai és a 

hozzájuk tartozó kulcsszavak: 

 

Egyes és összetett utasítások 

Tetszőleges kifejezés utasítássá válik, ha pontosvesszőt helyezünk mögé. Egyetlen 

pontosvesszőből áll az ún. üres utasítás, amely utasítást helyettesít. 

Kapcsos zárójelekkel „{ }” több utasítást egyetlen utasítássá vonhatunk össze. 

Egy kötelező fő metódusunk a Main() metódus, ami a programunk belépési pontja (ennek a 

metódusnak az első utasításával kezdődik a programunk). 

Osztályokon belül más osztályok metódusait is lehet használni (meghívni), ezt az 

osztályunkon kívül, a forráskód elején a using foglalt szóval jelezzük és utána megadjuk az 

osztályt tartalmazó névtér nevét és pontosvesszővel zárjuk a sort. 

using System; 

<módosítók> class OsztályNév 

{ 
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… 

metódusok (eljárások, függvények) {…utasítások;…} 

… 

} 

Névterek: 

A using kijelöli azt a névteret, amelyből osztályokat kívánunk használni. 

A C# több tízezer megírt metódussal rendelkezik. Mindegyiknek van neve, amellyel 

hivatkozhatunk rá, ha használni szeretnénk. Ilyen sok metódus esetén óhatatlanul is 

előfordulhat, hogy ugyanazt a nevet adjuk más-más metódusnak. Ezért minden C# program ún. 

névterekben (namespace) elhelyezett deklarációkat tartalmaz és használ (beágyazott 

névtereket, osztályokat, struktúrákat, interfészeket, felsorolásokat és delegáltakat). Az egyes 

deklarációs terekben szereplő nevek nem ismétlődhetnek, kivételt csak a metódusok 

túlterhelése jelent. 

Mi van, ha programunkban nem definiálunk névteret? A fordítási egységekben 

(forrásállományokban), a névtereken kívül megadott deklarációk az ún. globális névtérbe 

kerülnek. 

A névtereket a namespace kulcsszóval és utána a nevével és a kapcsos zárójellel jelzett blokkal 

hozunk létre: 

namespace névtérnév {…deklarációk…} 

A névtérben szereplő deklarációkat (osztályok, metódusok…) a névtér nevével minősített 

névvel érjük el: névtérnév.deklarációnév. 

A névtereket egymásba is ágyazhatjuk, nevek hierarchiáját létrehozva ezzel. 

A using fordítási direktíva másik formájával ún. második (alias) nevet definiálhatunk egy 

névtérhez, egyszerűsítve ezzel annak elérését: 

using Gen = System.Collections.Generic; 

Így az alábbi két utasítás egyenértékű: 

System.Collections.Generic.List<int> iLista; 

Gen.List<int> iLista; 

Módosítók 

A névterekben és a deklarációkban elhelyezett elemeket tagoknak (members) nevezzük, melyek 

elérhetőségét (használhatóságát, láthatóságát) különböző kulcsszavakkal szabályozhatjuk: 

 public (nyilvános): Korlátozás nélkül elérhető. 
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 protected (védett): Az elérés (használhatóság) a tagot tartalmazó, illetve az abból 

származtatott típusokra korlátozódik. 

 internal (belső): Az elérés erre a programra korlátozódik. 

 protected internal (védett vagy belső): Az elérés erre a programra, illetve a benne 

szereplő osztályból származtatott típusokra korlátozódik. 

 private (saját): Az elérés a tagot tartalmazó típusra korlátozódik. 

A névterek (namespace) valamint a felsorolások (enum) és az interfészek (interface) tagjai 

alapértelmezés szerint public elérésűek, és ez nem módosítható!  

A fordítási egységekben (a globális névtérben), illetve a névterekben deklarált típusok public 

vagy internal elérhetőséggel rendelkeznek, melyek közül az utóbbi az alapértelmezés szerinti. 

Az osztályok esetében mind az öt kulcsszó alkalmazható, míg struktúrákban csak a public, 

internal és private elérések adhatók meg. 

A class és a struct deklarációkban a private az alapértelmezés szerinti elérés. 

A C# szintaktikája 

Amikor egy programozási nyelv szintaktikájáról beszélünk, akkor azokra a szabályokra 

gondolunk, amelyek megszabják a forráskód felépítését. Ez azért fontos, mert az egyes 

fordítóprogramok csak ezekkel a szabályokkal létrehozott kódot tudják értelmezni. Ha a 

forráskód szintaxisa nem megfelelő, a program nem fordul le. A C# úgynevezett C-stílusú 

szintaxissal rendelkezik (azaz a C programozási nyelv szintaxisát veszi alapul), ez három fontos 

szabályt von maga után:  

 Az egyes utasítások végén pontosvessző - ; - áll.  

 A kis- és nagybetűk különböző jelentőséggel bírnak, azaz a “program” és “Program” 

azonosítók különböznek. Ha a fenti kódban Console.WriteLine helyett  

 console.writeline–t írnánk, akkor a program nem fordulna le.  

 A program egységeit (osztályok, metódusok stb.) ún. blokkokkal jelöljük ki, kapcsos 

zárójelek ({ és }) segítségével.  

Osztályok 

Az osztály (class) a legfontosabb C# típus, mely segítségével objektumokat hozhatunk létre. 

Az osztályok tagjai az alábbiak lehetnek: 

 Konstansok (const): Az osztályhoz kapcsolódó konstans értékek. 

 Mezők (változók): Az osztály változói. 

 Metódusok (eljárások, függvények): Az osztály által elvégezhető műveleteket 

megvalósító eljárások, függvények. 

 Tulajdonságok (set, get): Tulajdonságok olvasásához és írásához kapcsolódó 

műveletek (setterek, geterek). 

 Indexelők: Az osztálypéldányok indexeléséhez kapcsolódó műveletek. 
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 Események (event): Az osztály által létrehozható értesítések. 

 Operátorok (operator): Az osztály által biztosított konverziós és egyéb műveleteket 

megvalósító függvények. 

 Konstruktorok: Függvények, melyek inicializálják az osztály példányait, illetve magát 

az osztályt. 

 Destruktorok: Műveletek, melyeket el kell végezni az osztálypéldányok 

megsemmisítése előtt. 

 Típusok: Az osztályba ágyazott típusdeklarációk. 

A tagokat két csoportra osztjuk: A statikus (static) tagok, amelyek magához az osztályhoz 

tartoznak, és példányok nélkül is használhatóak. A példánytagok, amelyek csak az objektum 

létrehozása után érhetünk el. 


