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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a Kertészettudományi Kar Szőlész-borász alapszak (BSc), hazai levelező tagozat 
I. évfolyamának hallgatói részére, az őszi alapozó növénytani gyakorlatáról 

 
Munkatársaim és a magam nevében, szeretettel köszöntöm Önt, mint a Szent István Egyetem újonnan 

felvett Hallgatóját! Kérem, hogy a tájékoztatást figyelmesen olvassa el. 
 

Tanrend szerint a hallgatók 2017. 09. 09.-én 10-18 óráig kötelező, növénytani alapozó gyakorlaton vesznek 
részt. A gyakorlatot a hallgatók a Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus Kert oktatóinak irányításával 
végzik a Soroksári Botanikus Kertben. A gyakorlatok csoportbeosztását, valamint a részletes időbeli programot a 
beiratkozáskor kapják meg a hallgatók. A gyakorlathoz szükséges ismeretanyag, a Növénylista: „Első félévi 
növényismereti anyag a Kertészettudományi Kar Kertészmérnöki alapszakára (BSc) valamint a Tájépítészeti Kar 
Tájrendező és Kertépítő mérnöki alapszakára (BSc) felvett hallgatók számára” címmel a SZIE Kertészettudományi 

Kar honlapján található meg. 
 

Kérjük, hogy ezt a növénylistát nyomtatott A/4 formátumban, a gyakorlati foglalkozásokra hozza 
magával. 

Javasoljuk, hogy már a gyakorlat előtt előzetesen ismerkedjen a felsorolt növényekkel és a növénytani 
alapfogalmakkal. 

Az előírt ismeretanyag elsajátításához kötelező a foglalkozás közbeni jegyzetelés, ezért minden hallgatónak 
legyen keményfedelű, nagyalakú (A/4), simalapú (nem vonalas), spirálfüzete, tolla, valamint ceruzája és 
kézi-nagyítója (min.4x). A gyakorlaton a kerti sétára alkalmas ruházat és zárt cipő szükséges. Az erős napra 
érzékeny hallgatók könnyű sapkáról gondoskodjanak. Ugyanígy kell mindenkinek szúnyog- és 
kullancsriasztóval is rendelkeznie. 

A gyakorlatokon a napi étkezésekről a hallgatóknak saját maguknak előre kell gondoskodniuk, mert a napi 
gyakorlat során vásárlásra nincs lehetőség. 

A fent megnevezett honlapon található továbbá a Herbárium elkészítésének útmutatója. Az első félév során 
kötelező feladatok elvégzéséhez nyújt előzetes információt. Bővebb tájékoztatást ezekről a munkákról a 
laboratóriumi gyakorlatokon fognak kapni. 

 
Javasolt közlekedés: 
Az Egyetem Soroksári Botanikus Kertjében (SBK) tartandó gyakorlatokra a BKV 166-os autóbusz járatával 

lehet eljutni. A 166-os autóbuszra átszállási lehetőség Pesterzsébet Városközpontban van. A Boráros térről a 23-
as jelzésű autóbusszal, az ellenkező irányból a Metró Határ úti megállójától a 66-os jelzésű buszokkal lehet 
Pesterzsébet Városközpontig utazni. Az itteni megállóból indul a 166-os busz hétvégén óránként 08.25., 9.25.  
Kérjük, előre tájékozódjanak a pontos menetrend felől!                   

A „Kertészeti Egyetem” megállónál kell leszállni, ahol a „Botanikus Kert” tábla jelzi a továbbhaladás irányát. 
Gépkocsival a Soroksár Hősök teréről, a templom után, a Vecsés úton kell haladni Péteri Major irányába, 

vagy Pestszentimre felől a péteri majori bekötőúton haladva lehet eljutni a Thúry István úton a „Kertészeti 
Egyetem” buszmegállóig, ahol a Botanikus Kert bejárata előtt lehet parkolni. 
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