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Előadások  

 
Gyakorlatok 
 

Dátum Tematika oktatók Módja 
február 12-13. Téli növényismeret  Bordács S., Somogyi G., Papp V. gyakorlat, jelenléttel 

február 19-20 Area, flóraelemek Bordács S., Somogyi G., Papp V. gyakorlat, jelenléttel 

február 26-27. Flórabirodalmak 1. Bordács S., Somogyi G., Papp V. gyakorlat, jelenléttel 

március 4-5. Flórabirodalmak 2. Bordács S., Somogyi G., Papp V. gyakorlat, jelenléttel 

március 11-12. Magyarország flórája feladatlap Bordács S., Somogyi G., Papp V. gyakorlat, jelenléttel 

március 18-19. TAVASZI SZÜNET - - 

március 25-26. Tavaszi geofitonok Bordács S., Höhn, M. Somogyi G.,  
Papp V. 

learning munkalap 
kidolgozása, on-line 
konzultáció 

április  1-2. 
 

Szélmegporzású fák Bordács S., Somogyi G.,  Papp V. learning munkalap 
kidolgozása, on-line 
konzultáció 

április  8-9. 
 

Lombos erdők  Bordács S., Somogyi G.,  Papp V. learning munkalap 
kidolgozása, on-line 

Dátum Tematika Oktató Módja 

II. 11. Az élővilág diverzitása, Höhn M. tantermi előadás 

II. 18. Florisztikai alapfogalmak, areák 
flóraelemek  

Höhn M. tantermi előadás 

II. 25.  Flórabirodalmak, géncentrum 
elmélet, dísznövények 
származása 

Rimóczi I. tantermi előadás 

III. 3.   Magyarország florisztikai 
jellemzése I. 

Höhn M. tantermi előadás 

III. 10 Magyarország florisztikai 
jellemzése II. 

Höhn M. tantermi előadás 

III. 24. Ökológiai alapfogalmak és az 
ökol. törvényei. Abiotikus 
környezeti 
tényezők 

Höhn M. elearning felületen on-line 

III. 31.  Populációk. Biotikus relációk, az 
ökoszisztéma, biomok 

Höhn M. elearning felületen on-line 

IV. 7. M.o. erdői. Bordács S. elearning felületen on-line 

IV. 14.  Gyepek, gyepközösségek  Höhn M.  elearning felületen on-line 

IV. 21. Szinantróp vegetáció: gyomok, 
gyomtársulások 

Somogyi G. elearning felületen on-line 

IV. 28. Természetvédelem   Papp V. elearning felületen on-line 



konzultáció  
április  15-16. Tavaszi évelők Bordács S., Somogyi G.,  Papp V. ON-LINE TESZT 1. 

learning munkalap 
kidolgozása, on-line 
konzultáció 

április  22-23. Gyeppótlók Bordács S., Somogyi G.,  Papp V. learning munkalap 
kidolgozása, on-line 
konzultáció 

április  29-30. Idegenhonos növények, 
adventívek, gyomok 

Bordács S., Somogyi G.,  Papp V. learning munkalap 
kidolgozása, on-line 
konzultáció 

május 4.  Somogyi G., Bordács S. ON-LINE TESZT 2. 

május 5- 8.vagy 
később? 

SBK gyakorlat  beszámoló 

 
 
 

Módosított_KÖVETELMÉNYRENDSZER 
a Tájépítészeti Kar I. évfolyamos BSc hallgatói részére 

Növényföldrajz tárgyból. 
2019-2020. tanév, II. félév 

 
A járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet következtében a követelményrendszer 

módosításra került! 
 

A második félévet azon hallgatók kezdhetik el, akiknek elfogadott első féléve van. 
 
A szorgalmi időszak alatti távoktatással kapcsolatos teendőkről a Neptun rendszerben 
értesítéseket küldünk minden hallgató részére. Kérnénk, hogy a sikeres félév teljesítéséhez 
kövessék az írásbeli utasításokat! 

 
I. Félévi követelmények: 
 
1. Az előadások anyagát továbbra is közzétesszük a SZIE, e-learning 

(https://elearning.szie.hu) felületén. Hétről-hétre az órarendi időpontban (kedden 8 
órától) letölthető lesz az előadások anyaga. A távoktatásra szánt ppt előadásokat a 
könnyebb érthetőség kedvéért szöveges jegyzettel látunk el a diák alatti jegyzet részen. 
Az előadás prezentációjának végén önellenőrző kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek a 
félévi vizsgára való felkészülést segítik. Megoldásuk ajánlott, illetve kérdések felmerülése 
esetében kérjük, lépjenek kapcsolatba az előadóval. 

  
2.1. A gyakorlatok anyagából hétről-hétre az elearning felületen munkalapokat küldünk ki. 

Ezek letöltése és megoldása kötelező.  Minden harmadik gyakorlat után on-line 
beszámoló teszt (összesen kettő) megoldására kerül sor. Erről külön értesítést küldünk az 
elearning rendszeren keresztül. 

 
2.2. Növényismereti gyakorlat a Soroksári Botanikus Kertben, 2020. május 4-8 között lesz. A 

gyakorlat végén növényismereti beszámoló megírására kerül sor. Amennyiben a 

https://elearning.szie.hu/


körülmények nem teszik lehetővé a gyakorlat helyszíni megtartását, vagy halasztásra 
kerülne, arról külön értesítést küldünk.  

 
3. 100 fajból álló saját HERBÁRIUM elkészítése kötelező /az első félévi 50 faj 

beszámításával és kiegészítésével/, rendszertani sorrendben, sorszámozva, fajlistával 
ellátva, és kiegészítve az ökológiai, növényföldrajzi és ökonómbotanikai adatokkal. (A 
kitöltendő táblázatot .doc illetve .pdf kiterjesztésű dokumentumok formájában elérhető 
a tanszéki honlapon.) 

A saját herbáriumot be kell mutatni a gyakorlatvezető tanárnak a szorgalmi időszak 
végén, annak elfogadása a félév aláírás feltételét képezi. A kollokviumon a saját 
herbáriumból szóbeli vizsga lesz. 
 
A félév elfogadásának feltételei: 
 

1. A laboratóriumi gyakorlatok munkalapjainak helyes kitöltése és az on-line tesztek 
megoldása.  
2. A herbárium bemutatása és a gyakorlatvezető általi elfogadása. 
3. A soroksári terepgyakorlat megtartása esetén, annak hiánytalan teljesítése és a 
beszámoló megírása. 
 

Pontrendszer a BSc I. évfolyam 2. félév Növényföldrajz tárgyhoz 
 

beszámoló ideje Számonkérés Maximum 

április 15-i hét 1. on-line gyakorlati teszt 30 

május 4-i hét 2. on-line gyakorlati teszt 30 

május 8 SBK növényismeret 40 

 Elérhető maximális pontszám összesen 100 (60) 

 
Minimálisan teljesítendő 50 (30) 

 
Akinek nem sikerül elérnie a minimális 50 pontot, a vizsgaidőszak első hetében, külön 

eljárási díj befizetése ellenében az on-line beszámolókat egyszeri alkalommal 
megismételheti. A pontösszesítésben a javított eredményt vesszük alapul. Több ismétlési 
lehetőség nincs.  

 
Akinek a pótlás után sincs meg a minimális pontszáma, annak a félévét nem ismerjük el, 
vizsgára nem jelentkezhet. 

A félév záróvizsgával zárul. A vizsgára a Neptun rendszeren keresztül kell jelentkezni! 

 
A félév során Morfológiából, Rendszertanból és Növényföldrajz - Ökológiából is minimum 
vizsgakérdéseket állítunk össze. Ezek olyan alapvető fogalmak és fajok lesznek, amelyek 
elsajátítása és ismerete minden hallgató számára kötelező érvényű.  
 
III. A vizsgázás feltétele: 

1. Legalább elégséges (2) első félévi kollokvium jegy Növénytanból. 
2. A II. félév hiánytalan teljesítése és az aláírás megszerzése. 



3. A soroksári gyakorlat hiánytalan teljesítése, amennyiben változatlan 
formában sor kerül rá. 

 
 
IV. A záróvizsga menete: 
 
1. Írásbeli dolgozat (100 pontos) megírása legalább 50%-ra.  
 
2. Szóbeli vizsga a saját herbáriumból (50 pontos), minimum 50%-ra. 

A herbáriumi vizsga CSAK helyesen elkészített, gondosan lepréselt és szabályosan 
kitöltött címkéjű herbáriummal kezdhető el. A vizsgáztató oktató a herbárium átnézése 
során a vizsga elkezdését elutasíthatja és a vizsgát elégtelennek minősítheti, amennyiben a 
herbárium minősége nem megfelelő és a vizsgáztatást nem teszi lehetővé. A vizsga 
elégtelennek minősül akkor is, ha a saját herbáriumban bemutatott fajokat a hallgató nem 
ismeri fel. On-line vizsga esetén további tájékoztatást küldünk NEPTUN üzenetben! 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen 150 pont érhető el. Ha bármelyik részvizsga 
elégtelen akkor a végső jegy is elégtelen. Az elégtelenre minősített záróvizsgát minden 
alkalommal előlről kell kezdeni. 
 
A vizsga értékelése: 
 
0-74= elégtelen (1) 
75-92= elégséges (2) 
93-110= közepes (3) 
111-131= jó (4) 
132-150 = jeles(5) 
 
V. Konzultációk rendje: 
 
A félév során az előadóval előre egyeztetett időpontban vagy az előadás idejében on-line 
egyéni és csoportos konzultációkra van lehetőség. Az elméleti és gyakorlati tanórák idejében 
az oktató elérhető, de előre egyeztetett időpontban a gyakorlatvezető is egyéni vagy 
csoportos konzultáció lehetőségét biztosítja. 
 
Az oktatókkal és a tárgyfelelőssel a kapcsolattartás emailen is megoldható. 
 
Akinek nem sikerült az I. féléves Növénytan tárgyat teljesíteni vagy görgeti a 
Növényföldrajz tárgyat, konzultáció kérése erősen javasolt. 
 
VI. A félév elfogadásának feltételei GÖRGETŐ HALLGATÓK számára: 
 

Görgető hallgatók számára a gyakorlatokon a részvétel nem kötelező. Amennyiben 
azonban a hallgató úgy döntött, hogy a gyakorlatokon mégis részt venne, a szorgalmi 
időszak első hetében erről értesítenie kellett azt a gyakorlatvezető tanárt, akinek a NEPTUN 
rendszerben a gyakorlatát felvette. A gyakorlatot a görgető hallgatók is csak abban a 
csoportban végezhetik, amelyet felvettek a NEPTUN rendszerben.  
 



A félév elfogadásának feltétele az együttes soroksári gyakorlat és on-line gyakorlati 
beszámolók megírása.  
Akinek nem sikerül elérnie a minimális 50 pontot, a vizsgaidőszak első hetében, külön 
eljárási díj befizetése ellenében az on-line beszámolókat egyszeri alkalommal 
megismételheti. 
 
 
 
V. Irodalom: 
 
- Udvardy L.; Höhn M.; Somogyi G. (2008): Kertészeti növénytan növényismereti 
kompendiuma: [egyetemi jegyzet]. Budapest Corvinus Egyetem. 
https://www.worldcat.org/title/kerteszeti-novenytan-novenyismereti-kompendiuma-
egyetemi-jegyzet/oclc/909635161  
 
- Simon, T. (szerk.) (1991): Növényföldrajz, Társulástan, Ökológia, Tankönyvkiadó. Budapest. 
Minden további kiadása. 
 
- Tuba Z., Szerdahelyi T., Engloner A. (2007): Botanika III. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 
 
- Simon T. (1992): A Magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó. Budapest. 
Minden további kiadása. 
 
- Király G. (szerk.) (2009): Új magyar fűvészkönyv. Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő. 
Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcs. 
 
 
Budapest. 2020. március 18. 
 
      Dr. Höhn Mária sk. 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
hohn.maria@kertk.szie.hu 
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