
  

Növényrendszertan tárgy előadás MÓDOSÍTOTT tematikája 
a Kertészmérnök BSc I. évfolyam részére 

2019/2020. II. félév 
 

Dátum előadás tematika oktató módja 

február 12. Nyitvatermők Rimóczi I. előadás 

február 19. Zárvatermők általános jellemzése  
Ősi kétsziküek: (Magnoliopsida) Nymphaeales, Magnoliales, 
Laurales, Piperales (incl. Aristolochiales)  
Egyszikűek I. (Liliopsida I.): Acorales, Alismatales, Dioscoreales, 
Pandanales 
 

Höhn M. előadás 

február 26. Egyszikűek II. (Liliopsida II.): Liliales, Asparagales, Arecales, Poales, 
Commelinales, Zingiberales 
 

Höhn M. előadás 

március 4. Alapi kétszikűek (Rosopsida I.): Ranunculales, Proteales, Buxales,  
Központi kétszikűek: (Rosopsida II.): Saxifragales, Vitales, 

Höhn M. előadás 

március 
11. 

Rosid I. (Rosopsida III.): Celastrales, Malpighiales, Rosales, Fabales, 
Cucurbitales,  
 

Somogyi G. előadás 

március 
18. 

TAVASZI SZÜNET  
 

  

március 
25. 

Rosid I(folyt.) -II. (Rosopsida IV.): Fagales, Geraniales, Myrtales, 
Sapindales, Malvales, Brassicales  
 

Somogyi G. elearning 
felület, 
on-line 

április 1. Alapi Asterid (Rosopsida V.): Caryophyllales, Cornales, Ericales  Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

április 8.  Asterid I. (Rosopsida VI.) Gentianales, Boraginales, Lamiales, 
Solanales 
Asterid II (Rosopsida VII), Apiales, Aquifoliales, Asterales, 
Dipsacales) 
 

Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

április 15 Növényföldrajz I. Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

április 22. Növényföldrajz II. 
 

Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

április 29. Növényföldrajz III. 
 

Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

május 6. Növényföldrajz IV. 
 

Höhn M. elearning 
felület, 
on-line 

 

  



A NÖVÉNYRENDSZERTAN tárgy MÓDOSÍTOTT követelményrendszere 

2019/2020. tanév 2. félév 

Kertész BSc nappali tagozat 

A járvány miatt kialakult rendkívüli helyzet következtében a követelményrendszer 

módosításra került! 

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. A tárgy keretében a hallgatók elvégzendő feladatait képezik az alábbiak: 

1. Elméleti tananyag, 

2. Gyakorlatok anyaga, 

3. Egyéni szakmai teljesítmény 

4. Herbárium készítése. 

 

1. Az előadások anyagát továbbra is közzétesszük a SZIE, e-learning (https://elearning.szie.hu) 

felületén. Hétről-hétre az órarendi időpontban (szerdánként 8 órától) letölthető lesz az előadások 

anyaga és on-line kapcsolat létesíthető az oktatóval..  

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, melyek a félévi vizsgára való felkészülést segítik. Megoldásuk ajánlott, illetve kérdések 

felmerülése esetében kérjük, lépjenek kapcsolatba az előadóval. 

 

2.1. A gyakorlatok témájából a félév elején egy 10 pontos írásbeli beszámoló megírása megtörtént. A 

távoktatásban történő további gyakorlatok anyagából hétről-hétre munkalapokat teszünk közzé at 

elearning felületen. 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. A növényismereti és rendszertani anyag elsajátítására szolgál az május 11-15-e közötti 

terepgyakorlat a Soroksári Botanikus Kertben (SBK). A megtartásáról vagy halasztásáról értesítést 

küldünk.  

3. A félév során az egyéni szakmai teljesítmény alapján 40 pont adható a gyakorlatvezető döntése 

alapján. A tanszék az elearning felületen meghirdet feldolgozandó témákat, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a rendszertani és növényföldrajzi ismeretekhez. A gyakorlatvezetővel való egyeztetést 

követően, 2-3 fős csoportok vállalhatják egy-egy téma szakszerű kidolgozását. Egy témát csak egy 

csoport dolgozhat ki. Az oktató a beadott dolgozatokat értékeli, és a pontot odaítéli. A szakmailag 

helytelen, kidolgozatlan dolgozatokat a gyakorlatvezető elutasíthatja.  A legjobbnak számító 

dolgozatok bemutatását lehetőség szerint a későbbiekben lehetővé tesszük. A dolgozatok 

beküldésének utolsó határideje a szorgalmi időszak utolsó hete, azaz május 15. 

 

https://elearning.szie.hu/


4. A félév során a hallgatóknak 50 lapos HERBÁRIUMot kell készíteniük. A herbárium elkészítését önálló 

munkaként a hallgató végzi el, ezáltal segítve felkészülését a félév végi rendszertani kollokviumra. 

Minden gyűjtött növényfajt külön-külön egy A3-as lapra kell felragasztani, amelynek jobb alsó 

sarkában, a mellékelt táblázatban minden információt be kell írni. 

A herbárium elkészítésének részletes útmutatója, valamint a kitöltendő táblázat a honlapról letölthető.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. A félév elfogadás feltételei. 

1. Tíz pontos rövid írásbeli beszámoló megírása. 
2. A laboratóriumi gyakorlatok munkalapjainak helyes kitöltése és az on-line tesztek megoldása.  
3. Az egyéni szakmai teljesítményhez kapcsolódóan a dolgozat beadása és a gyakorlatvezető általi 

elfogadása. 
4. A herbárium bemutatása és a gyakorlatvezető általi elfogadása. 
5. A soroksári terepgyakorlat megtartása esetén, annak hiánytalan teljesítése és a 

növényismereti beszámoló megírása. 
 

 

A hallgató neve:  

Kettős latin név:   

Faj alatti taxon:   

Magyar név:   

Virágképlet:  Életforma:  

Termés:    

Törzs:   

Osztály:   

Rend:   

Család, alcsalád:   

Gyűjtés helye: ideje:  

Növény környezete:  

Ökonómbotanikai besorolás:  

Flóraelem / géncentrum:  

Élőhelyi/ ökológiai jellemzők:  

 



Pontrendszer a BSc I. évfolyam 2. félév Növényrendszertan tárgyhoz 

számonkérés Elérhető  

ideje típusa pontszám 

március 2-3., rövid írásbeli beszámoló 10 

április 9-i hét és 

május 4-i hét 

két on-line gyakorlati beszámoló  2x25 

félév végén egyéni szakmai teljesítmény értékelése 40 

május 15 

(megtartása esetén) 

SBK növényismeret 40 

Elérhető legmagasabb pontszám összesen: 100 (140) 

A félév elfogadáshoz minimálisan szükséges pontszám: 50 (70) 

 

Akiknek nem sikerült elérnie a minimális 50 (70) pontot, egy újraírási lehetőséget kapnak a 
vizsgaidőszak első hetében: egyszer újraírhatják az on-line beszámolókat. Ekkor ezek 
eredményét vesszük figyelembe! Ezen alkalmon túl további lehetőség nem lesz a félévi aláírás 
megszerzésére! 
 

III. Kollokvium: 

A kollokvium 100 pontos írásbeli dolgozatból és a hallgató saját, 50 darabos herbáriumából 
kérdezett szóbeli vizsgából áll. Ez utóbbira csak 50% feletti írásbeli teljesítmény elérésével 
jogosult a hallgató. A herbáriumi vizsga 50 pontot ér, így a vizsga összes pontszáma maximum 
150 pont. 
 
A vizsga értékelése: 

 
0-74= elégtelen (1) 
75-92= elégséges (2) 
93-110= közepes (3) 
111-131= jó (4) 
132-150 = jeles(5) 

 
 

A félév során Morfológia, Rendszertan és Növényföldrajz-Ökológia témakörökből vizsga 
felkészítő kérdéseket állítunk össze. Ezek olyan alapvető tudnivalókra vonatkozó kérdések és 
fogalmak, melyekre a válaszok ismerete minden hallgató esetében kötelező! A kérdéseket a 
hallgatók számára a tanszéki honlapon elérhetővé tesszük, így ezek kidolgozására már a félév 
során lehetőség van. 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. 



IV. A félév elfogadásának feltételei GÖRGETŐ HALLGATÓK számára: 

 

1. Tíz pontos rövid írásbeli beszámoló megírása. 

2. A laboratóriumi gyakorlatok munkalapjainak helyes kitöltése és az on-line tesztek megoldása.  

3. Az egyéni szakmai teljesítményhez kapcsolódóan a dolgozat beadása és a gyakorlatvezető 

általi elfogadása. 

4. A herbárium bemutatása és a gyakorlatvezető általi elfogadása. 

5.  A soroksári terepgyakorlat megtartása esetén annak hiánytalan teljesítése és a beszámoló 

megírása. 

 

A beszámolókat az elsős, nappali tagozatos évfolyammal egy időben kell teljesíteni! Az elmaradt 

beszámolók pótlására csak a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség!  

 

V. Konzultációk rendje: 

A félév során az előadóval előre egyeztetett időpontban vagy az előadás idejében on-line egyéni és 

csoportos konzultációkra van lehetőség. A tanórák idejében az oktató on-line elérhető lesz. 

A tárgyfelelőssel a kapcsolattartás emailen is megoldható. 

Akinek nem sikerült az I. féléves Növénytan tárgy vagy görgeti a Növényszervezettan tárgyat, több 

rendbéli konzultáció kérése erősen javasolt. 

 

VI. Irodalom: 

- Udvardy L.; Höhn M.; Somogyi G. (2008): Kertészeti növénytan növényismereti kompendiuma: 

[egyetemi jegyzet]. Budapest Corvinus Egyetem. 

- Király G. (szerk.) 2009: Új magyar fűvészkönyv. Aggteleki Nemzeti Park, Jósvafő. Magyarország 

hajtásos növényei. Határozókulcs. 

- Simon T. 1992: A Magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó. Budapest. Minden további 

kiadása. 

- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or 

less continuously updated since]." will do. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. 

Budapest, 2020. március 19. 

     

  Dr. Höhn Mária 

  egyetemi docens, tantárgyfelelős 

  hohn.maria@kertk.szie.hu 
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