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1.  Gyógynövényismeret és termesztés specifikus 

oktatói segédlet 

 

Az oktatási anyag összeállításakor egyaránt szem előtt kell tartani a gyógynövény felhasználás 

és a gyógynövénytermesztés sajátosságait. 

Jártasságok és készségek 

Ismerni kell a gyógynövényt, annak életfunkcióit, termesztéstechnológiáját és hogy milyen 

szinten akarjuk elsajátíttatni az ismereteket.  Ismeretek nyújtása mellett fontos az általános és 

speciális jártasságok és készségek kialakítása.  

 

Az alkalmazásképes tudáshoz szükségesek a jártasságok és készségek, melyek az ismeretekre 

támaszkodnak, és gyakorlással, ismétléssel tökéletesednek.  

 

Jártasság fokára akkor ér az ember, amikor a tevékenységet önállóan, folyamatosan és 

többnyire hibátlanul végzi, de alkalmazás közben újból és újból fel kell idézni a megszerzett 

ismereteket, tehát a tudatosság sohasem kapcsolható ki a jártasság tevékenységéből. 

 

A munkaműveletek és részcselekvések többszöri ismétlése, gyakorlása során kialakulnak a 

készségek, melyek a tudatos tevékenység automatizált komponensei. Tehát egyes 

részcselekvések automatizálódnak. 

 

Minden jártasság és készség ismeretekre épül, egymást kiegészítve, kölcsönösen és 

többszörösen egymásra épülhetnek. 

 

Ismeretek átadása 

Az ismeretek átadásakor, tanításkor az első legfontosabb teendő a célok, feladatok 

tudatosítása, a tanulás motiválása. Motiváció nélkül nincs tanulás. 

 

A második legfontosabb az ismeretek szerzése, mely több részfeladatból áll: 

 

- a konkrét tények, jelenségek, tárgyak, eszközök, munkafolyamatok, technológiai   

eljárások ismertetése 
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- a megismert tények és folyamatok elemzése 

- a szükséges következtetések levonása 

 

A tények megismertetése többféle módon történhet: 

- közvetlen megfigyelés útján (gyógynövények, munkaműveletek, munka mozdulatok 

bemutatása) 

 - közvetett észlelés (előadások, képek, könyvek, filmek, stb.)    

 

Figyeljünk arra, hogy túl sok nem lényeges információ bemutatása, zavarhatja a lényeges 

összefüggések felismerését. 

 

A harmadik feladat a megszilárdítás. Az elsajátított ismereteket rögzíteni kell. A rögzítés, az 

emlékezetbe vésés feltétele az ismétlés és megértés. 

 

A negyedik feladat, az ismeretek gyakorlati alkalmazása. A gyakorlati alkalmazhatóság 

feltétele, hogy az ismeretek megalapozottak, tudatosak és tartósak legyenek. A jártasságok és 

készségek csakis a gyakorlati cselekvésben alakulnak ki. 

 

Az ötödik feladat, az ellenőrzés és értékelés. A tanulás folyamán állandóan és folyamatosan 

ellenőrizni kell, tájékozódni az elért eredményekről. Az ellenőrzés a tanárhoz érkező 

folyamatos visszajelzés, ennek alapján tudja a teljesítményt megerősíteni vagy a hibákat 

korrigálni.  

 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

3 
 

 

Ismeretanyag kötelező elemei 

A gyógynövények sajátosságait figyelembe véve, az alap ismeretanyag kötelező elemei: 

 

A növények elnevezése 

 

A kettős nevezéktan (Binominális nomenklatúra): 

Linné Károly (Carl Linnaeus, Carl von Linné) svéd botanikus nevéhez fűződik.  

 

Genus species 

- Az első név a nemzetség (genus), mely sok fajt foglal magába, mindig nagy 

kezdőbetűvel írjuk.  

- A második név a faj (species, rövidítve sp.), mindig kis kezdőbetűvel írjuk.  

 

A természetben fajok, illetve a közvetlen fajhoz kapcsolódó kisebb növényrendszertani 

egységek fordulnak elő (alfaj - subspecies, ssp., változat - varietas, alak - forma). 

 

A fajta (cultivar, cv.) a természetben vadon soha nem fordul elő, mesterséges 

rendszertani egység. Nemesítő munka hozza létre, és mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, 

felső egyvesszős idézőjelbe téve. 

 

 

Gyógynövények: azok a növények, amelyeket a hagyományok vagy az irodalmi adatok 

alapján gyógyítás céljára felhasználtak vagy felhasználnak. Tartalmaz annyi hatóanyagot, mely 

a szervezetben változást képes előidézni. 

 

Drog: a gyógynövénynek az a része, mely a hatóanyagot tartalmazza. Szárított növényi rész, 

vagy valamilyen növényi produktum, amelyet vagy amelyből előállított készítményt 

gyógyászati célra használnak.  
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1. ábra: termés drogok (lestyán, édeskömény, koriander) 

  

A drogok  elnevezése kettős.  

Az első név a növény nevének első részéből (genus) vagy második részéből (species), 

ritkábban mindkettőből, vagy esetleg egészen más névből (pl. kereskedelemben 

kialakult elnevezés) származik. 

A drog második neve a megfelelő növényi rész tudományos neve alanyesetben. A 

drogok nevei egyes számban használandók. 
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A növényi részek latin és magyar nevei: 

bulbus - hagyma 

calyx - csészecaput - fej 

(termés)  

cortex - kéreg  

flos - virág 

folliculus - tüsző 

fructus - termés (gyümölcs)  

stipes - kocsány  

strobulus - toboz  

bacca - bogyó  

bractea - murvalevél 

frons - ágvég, ágcsúcs 

galla - gubacs  

gemma - rügy  

herba - a növény föld feletti 

része (virágos hajtás)  

nux - dió  

radix - gyökér 

resina - gyanta 

rhizoma - gyökértörzs 

summitas - csúcs, ágcsúcs  

anthodium - virágzat  

folium - levél 

lignum - fa 

oleum - olaj  

pericarpium - terméshéj 

semen - mag 

stigma - bibe  

tuber - gumó  

 

 

A drogok minőségére vonatkozó fontosabb kifejezések: 

 

albus - fehér 

amarus - keserű 

bis - kétszer 

canellatus - "csöves", 

(vályúszerű) 

communis - közönséges 

conscissus - aprított 

constundo - összezűzni 

crispum - fodorszerű 

crudus - nyers, durva 

decorticatus - hámozott 

depuratus - tisztított 

dulcis - édes 

electus - válogatott 

flavus - sárga 

fluidus - folyékony 

fragmentum - töredék 

magnus - nagy 

medius - középső 

naturalis - természetes, 

nyers áru 

odoratus - illatos 

officinalis - hivatalos / orvosi 

palmatus - tenyér alakú 

parvus - kicsi 

primus - elsőrendű 

pulmo - tüdő 

purpureus -  bíborszínű 

purissimus - legtisztább 

purus - tiszta 

qualitas - minőség 

quantitas - mennyiség 

raffinatus - tisztított 

recens - nyers 

silvestris - erdei 

sordidus - piszkos, szennyes 

succus - nedv 

tertius - harmadrendű 

usitatus - használatos 

venalis -kereskedelmi 

verus - igazi, valódi 

virginis - szűz, nyers 

viridis - zöld 

vulgaris - közönséges 
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fuscus - barna 

granum - szemcse 

grossus - durva 

lamina - lemez, lap 

longus - hosszú 

lucidus - fénylő, ragyogó 

luteus - sárga 

 

ruber - piros 

sanquineus - vérvörös 

scissus - vágott, durván 

aprított 

secundus - másodrendű 

siccatus - szárított 

 

 

A kereskedelmi forgalomban gyakran szerepel a növényi drog nevén kívül olyan kifejezés, ami 

utal a növény származására, gyüjtési helyére, színére, a tisztításra, a drog alakjára, az 

elkészítés módjára. Ezért javasolt ismereti szinten foglalkozni ezen kifejezésekkel. 
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Növényi részek ábrái: 

 

bulbus - hagyma (2.ábra) 
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calyx - csésze (3. ábra) 
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caput - fej (termés) (4. ábra) 
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cortex - kéreg (5. ábra) 
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flos - virág (6.ábra) 
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fructus - termés (gyümölcs) (7.ábra) 
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stipes - kocsány (8. ábra) 
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strobulus - toboz (9. ábra) 
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bacca - bogyó (10. ábra) 
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galla - gubacs (11. ábra) 
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gemma - rügy (12. ábra) 
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herba - a növény föld feletti része (virágos hajtás) (13. ábra) 
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nux - dió (14. ábra) 
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radix - gyökér (15 ábra) 
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resina - gyanta (16. ábra) 
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summitas - csúcs, ágcsúcs (17. ábra) 
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anthodium - virágzat (18 ábra) 
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folium - levél (19 ábra) 
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semen - mag (20 ábra) 
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stigma - bibe (21 ábra) 
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tuber - gumó (22 ábra) 
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A növényi drogok csoportosítása: 

 

Több szempont szerint történhet a csoportosítás: 

1. Alfabetikus sorrendben akár magyar, akár latin nevek szerint 

2. Taxonómiai sorrendben 

3. Morfológiai csoportosítás 

4. Hatáserősség szerinti csoportosítás 

5. Farmakológiai és terápiás hatásuk szerinti csoportosítás 

6. Hatóanyagok kémiai szerkezete és biogenetikai rendszere szerinti csoportosítás 

7. Felhasználás szerinti csoportosítás: 

a.  fitoterápiás gyógyszerek alapanyagai 

b.  gyógyszeripari alapanyagok 

c.  vegyipari /kozmetikai/ alapanyagok 

d.  élelmiszer ipari felhasználás /konzerv, fűszer/ 

e.  táplálkozást kiegészítő alapanyagok 

 

A gyógynövény olyan koncentrációban tartalmaz bizonyos anyagokat (hatóanyagokat), hogy 

azokat gyógyászati célra tudjuk felhasználni. 

- A legtöbb gyógynövény  gyűjtött, vadon termő növény (legelőkön, szántóföldön, vízparton). 

- A termesztett gyógynövényfajok és fajták száma folyamatosan növekszik. 

 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

29 
 

 

Gyűjtési ismeretek (előadói vázlatként kiemelve): 

 

A gyűjtés legfontosabb feltételei: 

➔ alapfokú szakismeret 

➔ terület ismeret 

➔ szárítási kapacitás 

➔ természetvédelmi ismeretek! 

➔ eredeti növénypopuláció megőrzése 

➔ állandó gyűjtési lehetőség fenntartása 

➔ gyűjtéshely  

➔ időpont (hatóanyagtartalom) 

➔ forgalmas utak, vegyszeres növényvédelem! 

 

Általános irányelvek 

1. Gyűjtés a legnagyobb hatóanyag-tartalom elérésekor 

2. Nedvesen nem szabad! 

3. Szedés kosárba, dobozba, zsákba - szellőzés 

4. Tárolás: nedvszívó anyag 

 

Növényi részek gyűjtésének irányelvei: 

1. Virágzat: teljes nyíláskor, csészével, csésze nélkül 

2. Levél: érett, kifejlett, ép, egészséges  szárítás - gyakori forgatással 

3. Herba: felszáradás után, virágzásban, megfelelő hosszal 

4. Gyökér: ősz, kora tavasz (durva tisztítás, mosás, hámozás, hasítás, aprítás, szárítás) 

5. Kéreg: nedvkeringés alatt, legalább 2 cm átmérőjű ág esetén 

6. Termés: egyedi előírás szerint. 

 

 

 

 

A gyógynövények értékmegőrzésének feltételei: 

● A gyűtés, betakarítás időpontjának optimális megválasztása 

● A gyűjtés módjának megfelelő megválasztása (kézi, gépi) 
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● Az alapanyag kíméletes és gyors szállítása feldolgozóhelyre 

● Az alapanyag minősítése (fajtaazonos, egészséges és ép növényi részek, idegen 

anyagtartalom, szín, szag stb. alapján) 

● Feldolgozás előtti tárolás (elkülönített mérgező, erős illatú, stb.) 

 

Előkészítő műveletek szárításra: 

● Tisztítás 

● Aprítás  

● Fosztás 

Szárítás: 

A szárítás fizikai tényezői: 

● a szárítólevegő hőmérséklete (30-40 °C, maximum 60-80 °C ) 

● a szárítólevegő nedvességtartalma 

● a szárítólevegő áramlási sebessége 

● a szárítás időtartama 

 

Szárítási módok: 

1. Természetes szárítás:   

● kiterítve 

● csomózva, függesztve 

● meleg, szellős, sötét helyen 

● ritkán napon (pl. ökörfarkkóró virágja) 

 

  2. Mesterséges szárítás: 

● hideg levegős szárítás (ventillátor) 

● meleg levegős szárítás 

● forró levegős szárítás (gyógyszeripari drogok esetében) 

Az illóolajok kinyerésének módjai: 

1. Extrahálás (oldószeres kivonás) 

2. Sajtolás (Citrus féléknél) 

3. Enfleurage (Pomádés-eljárás) 

4. Desztilláció - az illóolajok legelterjedtebb kinyerési módja (víz, víz és gőz, 

gőzdesztilláció) 
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5. Szuperkritikus kivonás (folyékony gázokkal, nagy nyomáson) 
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Felhasználási ismeretek  

Aromaterápia: 

Az illóolajos növények és az illóolajok használatán alapuló gyógyeljárások összessége. 

Az illóolajok az illatos növények hatóanyagai. A zsíros olajoktól való megkülönböztetés 

céljából az illóolajokat Aetheroleum névvel, míg a zsíros olajokat Oleum névvel jelölik Az 

illóolajok nem oldódnak vízben. Gyógyászati célra kellő körültekintéssel használható. 

 

Fitoterápia: 

Gyógynövénnyel (növénnyel), annak részeivel (droggal, friss növényi résszel) vagy 

készítményeivel folytatott kezelés. Kiemelkedő jelentősége van az egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés területén, illetve a közérzeti zavarok, a betegségek gyógyításában.. A 

fitoterápia gyógyszereit fitoterapeutikumoknak nevezzük. 

A fitoterápia nem alternatív gyógyászat, a gyógyszeres terápia része. 

 

A gyógynövények alkalmazásának formái: 

● porított drogok vagy drog keverékek (dobozos por, kapszula, granulátum, tabletta) 

● gyógyteák: teakeverékekből házilag általában vizes kivonatot készítünk 

● forrázat (infuzum) 

● főzet (decoctum) 

● hideg vizes áztatással készült kivonat (maceratum) 

● oldat (szolució) - víz oldószerrel 

● szeszes kivonatok(tinktúrák) - alkohol a kivonószer 

● folyékony kivonat (fluid extraktum) 

● sűrűn folyó vagy száraz kivonat (spissum és siccum extraktumok 

● kenőcsök (ungventum) 

● tabletta 
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Készítésmód: 

A virágok, levelek, herbák, általában lágy, puha állományú drogok, illetve illóolaj 

tartalmúak esetén forrázatot kell készíteni lefedett edényben, hogy az illó vegyületek 

elpárolgását megakadályozzuk. 

A megfelelően előkészített teakeveréket, a megadott mennyiségű forrásban levő vízzel 

leöntjük, fedett edényben 10-15 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük.. 

A durva, kemény, fás állományú drogokból (gyökerek, gyökértörzsek, kérgek) főzetek 

készülnek, valamint olyan drogokból is, melyeknek hatóanyagai, csak hosszabb melegítés után 

vonódnak ki (pl. cserzőanyagok ). 

Az előírt mennyiségű és megfelelően előkészített teakeveréket a megadott mennyiségű vízzel, 

forrástól számított 4-5 percig főzzük, pótolva közben az elpárolgott vizet, majd leszűrjük. 

 

A hidegvizes kivonatokat  olyan drogoknál alkalmazzuk, melyek hatóanyagai hőre 

érzékenyek (pl. C vitamin tartalmú, nyálkatartalmú drogok). 

A hidegvizes kivonás szobahőmérsékleten történik, kb. 5-10 órát igényel. Ezután szűrjük. 

 

A teakeverék és a kivonószer arányát általában a következőképpen szokták megadni: 

1 evőkanál(2-3g) keverékhez egy csésze (kb.3dl) vizet használnak, vagy 2 teáskanál 

keverékhez 2,5dl vizet öntenek 

 

 A drog-víz aránya változik aszerint, hogy a kivonatot belsőleg (ivásra), vagy külsőleg 

(borogatásra stb.) használják fel. 

Külsőleges célra 2x, 3x-os mennyiségű drogot alkalmaznak, amelyekből borogató 

pakolásokat készítenek. 

Fürdőadalékok készítésénél 200-500gr teakeverékből indulnak ki, melyből 1-2 l forró vízzel 

készítenek kivonatokat és ezeket adják a fürdővízhez. 

Belsőleges alkalmazásnál a drog és kivonószer aránya aszerint is változik, hogy felnőtt vagy 

gyermek részére készítik a teát. Gyerekeknél csökkentett mennyiségű (kb. fele) dózist 

alkalmaznak. 

 

Egyes esetekben fás drogokból nem főzetet, hanem forrázatot, vagy hideg kivonatokat 

készítenek (pl.kutyabenge kéreg). Főzet készítésénél olyan anyagok is kioldódhatnak, melyek 

nem kívánt mellékhatást (pl. görcsös állapotot) okoznak. 
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Az elkészített gyógyteák fogyasztása indikációs terület szerint változik: 

● A gyomorteákat általában étkezések előtt fél órával kell fogyasztani 

● A máj- és epeteákat étkezés előtt, esetleg étkezés után, lehetőleg édesítés nélkül 

● A hashajtó teakeverékek fogyasztásának időpontja este, mert a hatóanyagok 8-10 óra 

múlva fejtik ki hatásukat. 

● A nyugtató teákat is este célszerű fogyasztani, elalvás előtt. Ezek édesíthetők. 

● A hasmenés elleni (obstipáns) teákat naponta többször kell fogyasztani, a fellépő 

folyadékhiány pótlására is. Édesíteni nem szabad. 

● A köhögéscsillapító teákat naponta több csészével is lehet fogyasztani. Célszerű ezeket 

mézzel ízesíteni. 

● Egyéb teakeverékeknél (pl. vese, vizelethajtó, keringésre ható, reumaellenes) a 

fogyasztási idő nincs előírva. Általában naponta többször, langyosan, kortyonként 

fogyaszthatók. 

 

Préselt növénylé: Friss növény, magas vitamin tartalommal, frissen fogyasztva. Termést, 

levelet vagy gyökeret préseljünk. 

 

Szirup - sűrű állagú cukros oldat:  

● Frissen préselt növényi lé 

● Vizes vagy alkoholos kivonat 

● Cukor hozzáadásával sűrűn folyó oldattá főzzük 

● Kevés alkohol, hűvös helyen tartás 

 

Gyümölcsszirup: Ízjavító, szomjúságcsillapító, lázcsökkentő, tápszer, élvezeti cikk 
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Bedörzsölés: 

● Csalán- izület, izomfájdalom, hajvíz 

● Fokhagyma- rovarcsípés 

● Vöröshagyma 

● Körömvirág 

● Útifű 

● Kamilla  

● Pipacs 

● Orbáncfű  
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Természetes növényi anyagok 

Az élőlényekben előforduló anyagok (sok ezer vegyület) körét, amelyek nagyobb része 

növényi anyag, természetes anyagoknak nevezzük. 

 

A gyógynövényeket az különbözteti meg a növényvilág többi tagjától, hogy gyógyászati 

értékük van. A gyógynövény gyógyhatásáért felelős vegyület a hatóanyag. A növényi drogok 

hatóanyaga lehet egyetlen, egységes vegyület, de gyakoribb, hogy a növényi drogokban 

hatóanyag -  együttes fordul elő. Mindkét esetben számolnunk kell a kisérőanyagok hatást 

befolyásoló, esetleg mellékhatást, nem kívánt hatást előidéző szerepével is. A kisérő anyag 

önmagában nem kifejezett élettani hatású anyagcsoport. 

 

A természetes növényi anyagok főbb csoportjai

● Szénhidrátok 

● Glikozidok 

● Flavonoidok 

● Kumarinok 

● Szaponinok 

● Cserzőanyagok 

● Illóolajok 

● Alkaloidok

 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

37 
 

 

A növényi drogok minősítése 

A minősítés célja az egészségvédelem, a visszaélések megakadályozása, fogyasztói 

érdekvédelem, termelői és kereskedelmi érdekvédelem. 

 

A követelményeket az érvényes gyógyszerkönyv, illetve az országos és ágazati szabványok 

írják elő.   

 

A drogot először érzékszervi úton (szín, szag, íz,morfológia) meg kell vizsgálni és 

megállapítani, hogy azonos-e a jelölt áruval. 

 

A növényi drogok azonosításához kiemelten fontos a morfológiai vizsgálat, melyhez 

elengedhetetlen a botanikai alapfogalmak ismerete. 
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Botanikai alapfogalmak 

 

Földbeni szervek:  

● gyökérképletek(főgyökér, mellékgyökér rendszer, gumó) 

● szárképletek( gyökértörzs, hagyma, gumó, hagymagumó) 

 

 

Gyökér  

● Feladata a növény rögzítése, tápanyag és vízfelvétel, raktározás. 

● Felosztása: 

○ Főgyökérrendszer: kétszikűekre jellemző, függőleges főághoz oldalt gyökérágak 

csatlakoznak, melyek tovább ágaznak el, végső elágazásaik a hajszálgyökerek. A 

főgyökér felső része a gyökérfej. Pl. gyermekláncfű 

○ Mellékgyökérrendszer: egyszikűekre jellemző. Több, hasonló nagyságú egyenlő 

értékű gyökérből  áll össze, nincs főág Pl. pázsitfűfélék 

○ Járulékos gyökér: szárból vagy levélből alakult ki (léggyökér, feladata a rögzítés, 

vízfelvétel pl. Moonstera, esetleg asszimilálás pl. Orchidea félék) 

○ Gumó (tuber): feladata a raktározás. A gyökérágak vastagodnak meg. 

 

Szárképletek 

● Gyökértörzs (rhizoma): szárcsomók,szártagok tagolják, a szárcsomók felső 

részén(levelek/allevelek), alsó részén gyökerek erednek. A talajban függőlegesen, 

vízszintesen, ferdén helyezkednek el. Feladatuk raktározás, szaporítás (nőszirom) 

● Tarack(stolo) olyan gyökértörzs, melynek szár közötti részei erősen megnyúltak, 

vékonyak, tartaléktápanyagot nem tartalmaznak (tarackbúza) 

● Hagyma (bulbus) tengelye korongszerűen kiszélesedik(hagymatönk), allevelek 

borítják, melyek kívül szárazak, pikkelyszerűek, a középsők húsosak, a belsők 

nyálkásak (vöröshagyma) 

● Hagymagumó(bulbotuber) átmenet a hagyma és a gumó között. A hagymatönk 

nagyobb mint a hagyma, ez raktároz, nem az allevelek (őszi kikerics) 

● Gumó (tuber) a gyökértörzs gyökérrészei vastagodnak meg, raktározásra módosult. 
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Föld feletti hajtásrendszer: 

 Főtengelye a szár, melyből oldalágak, levelek erednek, melyeknek elhelyezkedése 

jellemző a növényre. 

 

Szár: 

Az eredési hely az íz, a szárcsomó(nodus), mely bütyökszerűen megvastagodott. Két 

szárcsomó közt helyezkednek el a szártagok, az ízköz (internodium). 

A szár feladata a növény rögzítése, a tápanyag és vízszállítás és a tápanyag raktározás. 

 Lehet lágyszárú és fásszárú. A lágyszárúak egy része nem telel át (egyévesek), mások évelők, 

a fásszárúak több évig élnek (pl. fák). 

 

A szár alakja szerint lehet hengeres pl. rózsafélék, négyszögletes pl. ajakosok, bordázott 

pl. az összetett ernyősök. 

 

A szár elágazása szerint lehet fürtös: a főtengely erősebb növekedésű mint az 

oldalhajtások pl.orgona Bogas elágazásnál: a főtengely korlátozott növekedésű, az 

oldalhajtások túlnövik pl.bodza 

 

A hajtások, a  szártag hosszúsága alapján:  rövid pl. saláta,  hosszú pl. orgona. 

A hosszú szártagú hajtások, a hajtások helyzete alapján lehetnek felálló szárúak pl. 

szalmaszár, heverő illetve elfekvő szárúak pl.tökfélék, akaszkodószárúak pl.komló, 

kapaszkodószárúak pl.szőlő 

 

A fászárú növények testalakulása:  

- félcserjék pl. kakukkfű 

- cserjék pl. galagonya 

- fatermetűek pl. nyárfa 
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Levél felépítése, funkciója 

● Sziklevelek: tápanyagtárolók, táplálják a fiatal növényt 

● Allevelek(hagymalevél): védik a földbeni szervet és tápanyagot raktároznak 

● Fellevelek: Lomblevéltáj felett helyezkednek el, védelmi szerepük van 

● Viráglevelek: védelem és szaporodás céljára módosultak 

● Lomblevelek (folium): feladata a tápanyagkészítés, párologtatás, légzés, védelem, 

raktározás 

● A lomblevél részei: levélalap, levéllemez, levélnyél. 

● A levéllemez részei: levélcsúcs, levélváll 

●  A levéllemez alakja:

★ tojás pl.nadragulya 

★ fordított tojás pl.medveszőlő 

★ vese pl. matilapu 

★ kard pl. nőszirom 

★ pajzs pl. sarkantyúvirág 

★ dárda pl. sóska 

★ szív pl.ibolya 

★ tű pl.fenyő 

★ ellipszis pl.kokalevél 

★ lándzsa pl.len 

★ kerek pl. mályvafélék stb.

 

● A levéllemez széle:

★ ép pl. szenna 

★ csipkés pl. orvosi zsálya 

★ fűrészes pl. orvosi zsálya 

★ fogazott pl. martilapu

 

● A levéllemez tagoltsága:

★ karéjos pl. mák 

★ hasadt pl. tök 

★ osztott pl. cickafark  

★ szeldelt pl. édeskömény

 

● A levéllemez erezete: 

★ főér nincs, csak egymással egyenértékű mellékerek 

★ főér van, az oldalerek szárnyasan (rózsafélék) 

★ ujjasan (mályvafélék) ágaznak el 

 

● A levéllemez felülete:

★ csupasz pl. medveszőlő 

★ szőrös pl. orvosi zsálya 

★ csak a fonák szőrös pl. orvosi 

pemetefű
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● A levéllemez színe:

★ zöld pl.medveszőlő 

★ színes pl. cékla 

★ csíkos pl. Sansevieria

 

● A levél lehet: - egyszerű és 

- összetett: A levél főere levélgericcé alakul, hozzá levélkék kapcsolódnak: 

★ páratlanul szárnyasan összetett pl. dió 

★ párosan szárnyasan összetett pl.szenna 

★ tenyeresen összetett pl. vidrafű 

 

● A levélállás lehet

★ szórt pl. napraforgó 

★ átellenes pl. orvosi zsálya 

★ örvös pl. szagos müge    

 

A virág felépítése, funkciója  

A virág szaporodásra módosult rövid szártagú hajtás. 

 Feladatuk szerint lehetnek: takarólevelek, porzólevelek, termőlevelek 

 

A virág részei:  

● virágkocsány, mely a virágleveleket viseli, ennek a felső része a vacok 

● a virágkocsány eredési helyén található a fellevél, a murvalevél 

 

A virágot alkotó levelek  3 tájra oszthatók: virágtakarótáj, porzótáj, termőtáj 

 

 A virágtakarótáj feladata a belső szervek védelme, a szaporodás elősegítésére a 

rovarcsalogatás(feltűnő szín). 

A virágtakarótáj lehet egynemű (lepelvirág), pl.egyszikűeknél (gyöngyvirág). 

Ha a virágtakarótáj különnemű, akkor csészéről (calix)és pártáról (corolla)beszélünk. 

A csésze és a sziromlevelek állhatnak szabadon pl. mák, vagy összeforrva pl. kankalin. 

Eszerint beszélünk szabad és forrtszirmúakról. 

 

 A porzótáj a porzólevelek (stamina) összessége. Legtöbbször két részből állnak, a 

porzószálból és a portokból. A portokok tartalmazzák a pollenszemeket. Előfordul, hogy a 
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porzószálak pl. mályvaféléknél, vagy a portokok pl. gyermekláncfűnél összenőnek. 

 

 A termőtáj a termőlevelek összessége. A zárvatermőknél zárt képletet alkotnak, amit 

termőnek nevezünk. A termő 3 részből áll: magház (ovarium), bibeszál (stylus), bibe (stigma) 

A magház egy-, vagy többüregű.A többi virágrész helyzetéhez viszonyítva lehet alsó-, közép-, 

és felső állású . 

 

Gyakoribb virágzatok 

● Fürt virágzatnál a tengely nem végződik csúcsvirágban: fürt pl. gyöngyvirág, fűzér 

pl.csalán, barka pl. fűzfa, torzsa pl. kálmos, sátor pl. mustár, ernyő pl. kömény, fészek pl. 

kamilla 

● Bogas virágzatnál a főtengely rövidebb, mint a virágkocsányok és virágban 

végződnek: egyes bog pl. orbáncfű, kettős bog pl. szegfű, többesbog pl. kutyatej 

 

A termés felépítése, funkciója 

 

A termés a termőből alakult növényi rész, feladata a magvak védelme és elterjesztése. 

Lehet valódi termés és áltermés. A valódi termés kialakításában csak a termő vesz részt, az 

áltermés kialakításában más virágrészek is részt vesznek pl.vacok. 

 

A termés lehet húsos (a termésfal érett állapotban vastag és húsos pl. bogyó) és lehet száraz ( 

a termésfal vékony és száraz pl. hüvely). 

Mindkettő lehet zárt és felnyíló. 

Valódi termések csoportosítása: 

● Száraz felnyíló: tüsző, hüvely, becő, becőke, tok stb. 

● Száraz zárva maradó: aszmag, szem, lependék, ikerlependék, makkocska stb. 

● Húsos felnyíló: bogyó 

● Húsos zárva maradó: bogyó, narancs, csonthéjas stb. 

Áltermések csoportosítása: 

● Száraz fel nem nyíló: bogáncs 

● Húsos fel nem nyíló: csipkebogyó 

 

A mag a növény szaporodását szolgálja.  

A nyitvatermőknél a termőlevélen szabadon helyezkednek el, a zárvatermőknél zárt 
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képletben, a magházban vannak. 

A mag részei: csíra(embrió), táplálószövet, maghéj. 

Gyakran találhatók a magon függelékek, pl.szőrképletek, magszárny, magköpeny, 

köldökszemölcs. 

A mag legfontosabb része az embrió, mely rügyecskét, gyököcskét és sziklevelet tartalmaz. az 

egyszikűek egy, a kétszikűek két sziklevéllel csíráznak. 
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Példák minőségi hibákra: 

A gyermekláncfű gyökerét (Taraxaci radix) tavasszal vagy ősszel kell gyűjteni, ellenkező 

esetben a gyökér nem tömör, hanem laza, üreges, szivacsos állományú lesz. Kivonattartalma 

az előírtnál alacsonyabb lesz, nem megfelelő. 

 

A bojtorjángyökeret (Bardanae radix) az első évben kell gyűjteni, mert a már szárat hajtott 

növény földbeni része pudvás, korhadt, gyógyászati célra nem alkalmas. 

 

A vérontófű gyökértörzse(Tormantillaerhizoma) ha pudvás, korhadt, a kivonattartalma 

alacsonyabb az előírtnál. 

 

Az orvosi ziliz gyökere (Althaeae radix) gyakran rovarrágott, néha penészes, illetve erősen 

fásodott, amiből csak bizonyos határérték a megengedett. 

 

Az orvosi ziliz levele (Althaeae folium) gyakran gombabetegségtől megtámadottak, illetve a 

helytelen szárítás következtében megfakultak. Az ilyen levelekből is csak bizonyos határérték 

megengedett. 

 

A tüdőfű levelét (Pulmonariae folium) gyakran túl hosszú levélnyéllel szedik, helytelen 

szárítással a növény színét veszti. 

 

A martilapu levelét (Farfarae folium) gyakran támadja meg a rozsdagomba, és gyakori a 

rovarrágás. A helytelen feldolgozás miatt a levelek megbarnulhatnak, vagy kifakulhatnak. 

Előfordul, hogy a megengedettnél ezt is hosszabb nyéllel szedik. A szabvány ebből csak egy 

bizonyos határértéket engedélyez. 

 

A keskenylevelű utifű levelét (Plantaginis lanceolatae folium), ha helytelenül szárítják, a levél 

megsötétedik, megbarnul. 
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A borsosmenta levele (Menthae piperitae folium) gyakran rozsdagombától megtámadott. 

Ilyenkor a fertőzött levelek fonákán vörösbarna spóratartók láthatók. Ezekből a szabvány 2%-

ot engedélyez. 

 

A málnalevél (Rubi idaeifolium) között nem lehetnek hamvas szedertől és fekete szedertől 

származó levelek. Utóbbi fonáka nem fehéren molyhos, mint a málnalevélé. 

 

A cickafark virág (Millefolii flos)gyűjtésénél a fehér virágú engedélyezett, a piros virágúból 

csak korlátozott mennyiség lehet.A helytelen szárítás következtében színét vesztett virág és a 

sok  elvirágzott virágzat is minőségi hiba. 

 

Az ökörfarkkóró virága (Verbasci flos) helytelen szárítás következtében a színét elveszti, 

megbarnul. A szabvány ezekből a barnult virágokból 10%-ot engedélyez. Előfordul, hogy a 

virágot csészével együtt szedik, ebből a szabvány 5%-ot engedélyez. Az ibolyás porzójú 

virágok egyéb ökörfarkkóró fajoktól származnak, ezekből legfeljebb 1% engedélyezett. 

 

A kamilla virágzatát (Chamomillae anthodium) néha a megengedettnél hosszabb 

kocsányrésszel szedik. Idegen anyagként olyan virágzatok kerülhetnek a droghoz, melyeknek 

vacokrésze tömött, nem üreges, illetve nem tartalmaznak sugárvirágokat, vagy kellemetlen 

szagúak. Ilyenek a pipitér fajok, a sugártalan székfű, a kutyakamilla. Ezekből 0,1 %-ot 

engedélyez a magyar gyógyszerkönyv. 

 

A homoki szalmagyopár virágzata (Helichrysi flos) helytelen sárítás következtében 

megbarnulhat a jellemző sárgavirágzat helyett és könnyen széthullhat. Széthullott virágból 

csak minimális mennyiség lehet. 

 

Feketebodza virágzat (Sambuci flos) közé nem keveredhet gyalogbodza virágzat, amelynek 

porzói nem sárgák, hanem bíbor színűek, és a sziromlevelek kihegyesedtek. 

 

A kislevelű hárs vagy kőhárs virágai (Tiliae flos) között nem lehetnek az ezüsthárs virágai és 

murvalevelei. A virágoknál az 5 rendes sziromlevélen kívül 5-10 mellékszirmot is találunk. A 

murvalevelek fonáka csillagos szőröktől ezüstösen molyhos. A virág bódító illatú. 

 

A borókabogyó(Juniperi galbulus) éretten, kékesfekete színnel gyűjthető. Az éretlen (zöld vagy 
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vöröses színű) legfeljebb 10%-ban megengedett. 

 

A mezei kakukkfű (Serpylli herba) el nem fásodott föld feletti részében 4%-ban tartalmazhat 

fásodott részt. 

 

A fehér üröm (Absinthii herba) 50 cm-nél nem hosszabb, 5 mm-nél nem vastagabb szárrészeit 

gyűjtik. A szárrészből 5% engedélyezett. Nem tartalmazhat fekete üröm hajtást. 

 

Az orvosi pemetefű (Marrubii herba), csak minimális mennyiségben lehet közte a fekete 

pemetefű hajtása. A fekete pemetefű levelei lényegesen kissebbek, hosszúkás lándzsásak, a 

felszíne és fonáka egyforma színűek, alig molyhosak. A herbát virágzás előtt kell gyűjteni, 

ezért a drogban csak minimális lehet a virág- és termésrész. 

 

 A borsikafű (Saturejae herba) drog főleg levelekből és virágokból áll, ezért szárrészekből csak 

bizonyos mennyiséget tartalmazhat. 

 

A majoranna (Majorannae herba) drog csak a szárrészekről lemorzsolt lombleveleket és 

virágzati részeket tartalmazhatja, szárrészeket csak igen korlátozott kis mennyiségben. 

 

Az izsóp (Hyssopi herba), a vasfű (Verbenae herba), a benedekfű (Cardui benedicti herba)  csak 

korlátozott mértékben tartalmazhat 3 mm-nél vastagabb átmérőjű szárrészt. 

 

Az orbáncfű (Hyperici herba) elvirágzott és terméses része a megengedettnél (5-8 %) nem 

lehet több. 

 

 A mezei katángkóró (Cichorii herba) virágzó földfeletti hajtásai közé nem keveredhet a 

termesztett katáng, cikória herbája. Ennek levelei nagyobbak, fodrosak. 

 

A szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca) herbája legfeljebb 40cm hosszúságúak lehetnek, és 

az elvirágzott részekből is csak meghatározott mennyiséget tartalmazhat. 

 

A komló termésfűzér (Lupuli strobuli) mind a vadontermő, mind a termesztett komló női 

virágzatából áll, nem tartalmazhat hímvirágzatokat. A drog nem lehet kellemetlen, kissé 

macskagyökérre emlékeztető szagú. 



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

47 
 

 

 

A kukorica bibe (Maydis stigma) a kukorica fonalas bibeszálaiból áll. A szárításnál figyelni kell, 

hogy a bibeszálak ne tapadjanak össze és ne feketedjenek meg. 

 

A mezei zsurló (Equiseti herba) gyűjtésénél nem keveredhetnek bele egyéb zsurlófajokból 

származó hajtások, melyek közül legveszélyesebb a mocsári zsurló, melynek levélhüvelyein az 

egyes fogak feketés színűek. 

 

Minden drogra vonatkozik, ha dohos, penészes szagú, növényvédőszerek és 

gyomirtószerek porát tartalmazzák, illetve szervetlen szennyeződések nagyobb 

arányban találhatók benne, minőségileg NEM felelnek meg. 
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Gyógynövényismeret 

 

A növényismerethez meg kell ismerkedni a növény: 

● származásával, elterjedésével,  

● életmódjával, termőhelyével 

● megjelenésével, felépítésével (készség szintjén) 

● hatóanyagaival 

● felhasználásával, felhasznált droggal 

● egyedi sajátosságaival pl. más fajokkal való összehasonlításkor 

● egyéb információkkal 

 

Ezek az ismeretek növényenként változnak, és a gyógynövény felhasználásához különböző 

szinten kell elsajátítani őket, ezért minden egyes gyógynövényt külön kell tárgyalni.  

 

A népi gyógyászatban azok a legértékesebb ismeretek, amelyek évezredes múltra tekintenek 

vissza, elterjedtek, fennmaradtak. A hatástalanok, eredménytelenek feledésbemerültek. 

A mai hivatalosan is elismert gyógynövények jelentős része a hagyományos gyógyászatból illetve 

a népi gyógyászatból került át a természettudományos alapokon nyugvó gyógyászatba. 

 

Nagy számuk miatt először a legjelentősebbeket kell tárgyalni bizonyos betegségek  

felhasználásához. 
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Betegségek és gyógyításukhoz felhasznált gyógynövények: 

Meghűléses megbetegedések

orvosi ziliz, 

gyepürózsa 

 bíbor kasvirág 

martilapu 

orvosi pemetefű 

lándzsás utifű 

kankalin fajok 

fekete bodza 

mezei kakukkfű 

kerti kakukkfű 

kislevelű hárs 

szöszös 

ökörfarkkóró 

orvosi veronika 

fehér akác

 

Gyomor és bélbetegségek, emésztési problémák

fehér üröm 

cickafark 

apróbojtorján 

palástfű 

 aloé fajok 

 kapor 

 ánizs 

 angyalgyökér 

 libapimpó 

 bazsalikom 

 sóskaborbolya 

 körömvirág 

 benedekfű 

 konyhakömény 

 mezei katáng 

 orvosi székfű 

 római kamilla 

 koriander 

 articsóka 

 édeskömény 

 kutyabenge 

 házi len 

 édesgyökér 

 majoranna 

 fodormenta 

 borsmenta 

 szurokfű 

 rebarbara 

 málna 

 rozmaring 

 borsikafű 

 máriatövis 

 vérontófű

 

Szívre és érrendszerre ható gyógynövények 

fokhagyma 

 galagonya 

 hajdina 

 vadgesztenye 

 orvosi somkóró 

 ligetszépe 

 fehér fagyöngy 

 páfrányfenyő 

 gyapjas gyöngyajak

 

Idegrendszerre ható gyógynövények 

zab 

 orbáncfű 

 levendula 

 komló 

 citromfű 

 golgotavirág 

 macskagyökér 
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Növényi urológikumok, vizeletfertőtlenítők és prosztatára ható gyógynövények 

nyírfa 

 csarab 

étkezési tök és 

változatai 

 kisvirágú füzike 

 mezei zsurló 

 tejoltó galaj 

 tarackbúza 

 közönséges boróka 

 lestyán 

 kukorica 

 tövises iglice 

 petrezselyem 

 bab 

 fekete ribizli 

 aranyvessző 

 nagy csalán

 

Váz és izomrendszer megbetegedéseinél használatos gyógynövények

 fűszerpaprika 

 réti legyezőfű 

 fehér fűz 

 fehér mustár 

 fekete mustár 

 gyermekláncfű

 

Bőrgyógyászati tünetek kezelése gyógynövényekkel 

hegyi árnika 

 pásztortáska 

 sáfrányos szeklice 

 cserszömörce 

 szemvidítófű 

 varázsmogyoró 

 dió 

 fehér árvacsalán 

 fekete nyár 

 tölgyfa fajok 

 orvosi zsálya 

 mezei árvácska
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Módszertani ismeretek - Gyógynövények részletes bemutatása 

Ahhoz, hogy a gyógynövényeket és a velük kapcsolatos ismereti anyagot, jártasság és készség 

szintjén elsajátíttathassuk, többféle eljárást kell alkalmazni. Az eljárások az oktatás módszerei, 

melyek az oktatási folyamat egy-egy pontján alkalmazott eljárások. Ilyenek: közlés, utasítás, 

elbeszélés, leírás, magyarázat, előadás, bemutatás, megfigyelés, beszélgetés,  tanulás írásos 

formából, gyakorlás. 

 

Közlés 

Olyankor alkalmazzuk, amikor anyag feldolgozáskor, elemzéskor, adatokat, tényeket 

ismertetünk. Pl.:  a kasvirág nemzetségbe kilenc faj tartozik 

 

Utasítás 

Szervezéskor alkalmazott módszer 

 

Elbeszélés 

 Az ismeret szóbeli kifejtésének egyik fajtája. Akkor használjuk, amikor térben és időben 

tőlünk távoli eseményeket dolgozunk fel Pl.: a bíbor kasvirág Észak Amerikában őshonos, ott az 

egyik legnépszerűbb gyógynövény, főként a Nagy síkság indiánjai használták. 

 

Leírás 

Helyes, ha a leírást kombináljuk a bemutatással. Olyankor alkalmazzuk, ha eszközök, 

jelenségek, növények stb.szemléletes ismertetése történik. Ezek a szakmai tananyag lényeges 

részét képezik, ezek ismerete nélkül nem juthatunk el a készség szintjére. Pl.: a bíbor kasvirág 

gyöktörzses, lágyszárú évelő. Szára hosszú, elágazó. Ovális lándzsás levelei az alapnál 

lekerekítettek, érdesek, szélük ép, ritkásan fogazott. Virágai kétivarúak, méhek és lepkék 

porozzák őket, stb. 

 

Magyarázat 

Hiánypótló szerepe van. Olyankor alkalmazzuk,  ha tisztázatlan összefüggéseket, ismereteket 

kell érthetőbbé tenni. Ajánlatos kérdéseket feltenni, hogy  lássuk, eredményes-e a 

magyarázatunk. Pl.a hagyma különleges ápolási munkái között van a bördőzés. Ki tudja mit 

jelent? A hagyma magszára a bördő. Ha ennek kitörését elmulasztjuk, a hagymatest nem 

fejlődik ki, és nem lesz ehető a hagyma. 
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Előadás 

Az ismeretek folyamatos kifejtése. E módszer tartós figyelmet, fejlett gondolkodást, jó 

emlékezőképességet kíván. Az előadás alkalmazásakor különösen fontos, hogy az tartalmilag 

gazdag, stílusában változatos, élményszerű, világos, érthető rendszerezett és szemléletes 

legyen. 

 

Bemutatás 

Az ismeretszerzés első lépcsőfoka az érzékletek, észleleti képek kialakulása, míg az 

ismeretszerzés második foka az érzékelt dolgok, jelenségek nyelvi megjelölése. A bemutatás 

nem csak passzív szemlélést jelent a tanuló részéről, hanem aktív cselekvést, megfigyelést is. 

Amikor pl. kézbe adjuk a növényt,  megtapasztalja a levél símaságát, szőrözöttségét, látja a 

formáját, szagolja az illatát stb. 

 

Beszélgetés 

Minden didaktikai feladat megvalósításakor gyakran alkalmazott módszer. A beszélgetés 

lehetőséget ad arra, hogy a tanuló önálló összefüggéseket, következtetéseket vonjon le  a 

megismert anyagról. 

 

Írásos anyagból tanulás 

A tanítási órát követő irodalomból, könyvből tanulás, a tanult ismeretek rögzítése. Ennek a 

tanulásnak nem csak a rögzítés a célja, hanem az éppen megismerteknek új anyagként való 

ismételt feldolgozása is. Emellett még az önálló munkát is segíti. 

 

Gyakorlás 

Elméleti és gyakorlati ismereteket jól alkalmazni tudó szakemberek képzése a cél. Ehhez több 

irányú feltétel megteremtése szükséges. Olyan mértékben kell lehetővé tennünk a 

részműveletek, műveletek gyakorlását, hogy az előírt jártasság, készség szintjét elérjék a 

tanulók. Így a műveletsornak mindig azokat a részműveleteit gyakoroltassuk, amelyekből a 

művelet alapvetően összetevődik. 
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Előadás típusok és felépítésük 

    Az előadás vagy tanóra felépítésének egyes szakaszait a megvalósítandó didaktikai 

feladatok határozzák meg. 

Eszerint a feladatok szerint történik az óra megnevezése: 

 

● Bevezető óra: részben érdeklődés felkeltése, részben az elkövetkezendő anyagrész 

bemutatása a feladat. 

● Előkészítő óra: célja, hogy az új anyagot hozzákössük a már meglévő ismeretekhez  

● Új ismeretek feldolgozására szánt óra: Akkor alkalmazzuk, ha a feldolgozandó anyag 

terjedelme vagy fontossága megköveteli, hogy teljes órát fordítsunk az új ismeretek 

feldolgozására. 

● Az ismeretek megszilárdítására szánt óra: Feladat a tanult anyag elmélyítése, rögzítése, 

annak ellenére, hogy minden órán történik valamilyen mértékben megszilárdítás. Esetenként 

szükségessé válik a megszilárdításnak, mint fő feladatnak az alkalmazása. 

● Alkalmazásra szánt óra: Ahhoz, hogy a szerzett és megértett ismereteket jártasság és 

készség fokán tudják önállóan alkalmazni, esetenként szükséges az alkalmazásnak 

meghatározó jelleget biztosítani. 

● Ellenőrző óra: Egy-egy tanítási egység, vagy téma befejezése után a következő 

anyagrész feldolgozását csak meglevő, biztos tudásra alapozhatjuk. Szükséges ezért időnként 

meggyőződni a tudásról, feltárni a hiányosságokat esetleges félreértéseket helyre igazítani. 

● Kombinált óra: A leggyakrabban alkalmazott óratípus. Az oktatási folyamat kettő vagy 

több didaktikai feladata fordul benne elő meghatározó jelleggel. Általában az ellenőrzés és az 

új anyag feldolgozása a két meghatározó didaktikai feladat, míg nem meghatározó jelleggel 

szerepelhet még a rögzítés és az alkalmazás. 

● Felépítése: 

★ Ellenőrzés -értékelés 

★ Célkitűzés 

★ Új anyag feldolgozás 

★ Közben elsődleges, szakaszos rögzítés 

★ Elsődleges összefoglaló rögzítés 

★ Megbeszélő óra: A szaktárggyal kapcsolatos élményeket, tapasztalatokat esetleg 

kérdéseket beszélik meg 

★ Értékelő óra: Alkalmazásra szánt óra, valamint az ellenőrző óra után van szerepe. 

★ Egy tanítási óra teljes dokumentációja 3 részből áll: óratervezés, óravázlat, táblavázlat. 
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Óravázlat gyógynövény termesztési ismeretekről 

 

Gyógynövénytermesztés óra vázlata: 

 Téma: A fészkesvirágzatú gyógynövények termesztése. 

 Tanítási egység: Orvosi kamilla bemutatása, termesztéstechnológiájának ismertetése 

 Óratípus: kombinált 

Felépítés: -szóbeli ellenőrzés 

  1. Milyen mélyre vetjük a kamillát? 

  2. Mikor érdemes betakarítani? 

  3. Milyen összefüggés a virágzás és az illóolaj felhalmozódás között? 

      - értékelés közléssel 

      - Célkitűzés: Az orvosi kamilla termesztéstechnológiájának  megismerése 

      - Előkészítés: A növény ismeretének fontossága a gyógynövényes gyógyításban 

      - Új ismeret feldolgozás: 

 

1.,   Részcélkitűzés (közléssel): Az orvosi kamilla drogja, hatóanyaga, farmakológiai 

hatásai: 

 Fő hatóanyaga az illóolaj amely kék színű, de ezt a lepárlás során alakul ki, a 

növényben található illóolaj még színtelen vagy sárgás). Ezen kívül előfordulhat még a 

virágzatban flavonoidok, fenolsavak, kumarinok, nyálka és ásványi anyagok.  

Gyógyászati célra használt virágait a virágzás kezdetén célszerű begyűjteni, amikor a fehér 

nyelves virágok vízszintes állásúak, a vacok pedig még lapos. Alkalmazható belsőleg és 

külsőleg egyaránt. Teája vagy illóolaja belsőleg fogyasztva igazoltan gyulladáscsökkentő, 

antibakteriális, görcsoldó, enyhe nyugtató és gyomorfekélyt gátló, illetve gyógyító hatású. 

Gőzöléssel (3 evőkanál virág lapos edényben leforrázva, 10 perc inhalálás) a légutak 

fertőtleníthetők, a hörghurut gyógyulása felgyorsítható és az immunrendszer működése is 

stimulálható. Teája gyomorproblémákra, bélgyulladás kezelésére kitűnő. A füldugulás remek 

ellenszere, a fülbe cseppentve megszünteti azt. Külsőleges használata is sokoldalú: 

pattanások, fekélyek, sebek, gyulladt bőrfelületek kezelhetők vele borogatással. 

Szemgyulladás ellen is jó, de a növényre allergiások ne használják. Női problémák kezelésére 

is alkalmas: csökkenti a női nemi szervek gyulladását és enyhíti a menstruációs görcsöket.A 

kamilla az idegrendszerre is jó hatással van: természetes nyugtatóként alkalmazzák. Ez 

hasznos fogzási fájdalmak csillapítása esetén és ideges gyermekeknél. Energiával tölti fel a 

testet és oldja a stresszt az elmében, nagyszerű súlyos betegségek lassú felépülési 
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szakaszában. Elalvás előtt érdemes fogyasztani teáját annak, akinek alvászavarai vannak.  

     

 2.,   Részcélkitűzés ( közléssel és bemutatással): Az orvosi kamilla morfológiai 

jellemzése és környezeti igényei. Milyen a gyökere, szára, levele, virága, termése, 

magja?: 

Egyéves, de gyakran ősszel kelő, áttelelő. Szára elfekvő vagy felálló 5-80 cm magas, 

április végétől-június elején virágzik. A levelek szórt állásúak, kopaszok, sallangosan 

szeldeltek, a sallangok keskeny fonalasak. A végálló fészek 1,5–2,5 cm széles, a 

fészekpikkelyek zöldes színűek, sötétebb széllel. A szélső, nyelves virágok fehér színűek, 

levágott, olykor kicsípett csúcsúak, éretten visszahajlók. A csöves virágok sárgák. A kamilla 

fontos ismertetőjegye, hogy virágzás végén a virágzati vacok kúpos és belül üreges. Termése 

szürkésfehér kaszat. Környezeti igény: fény és melegkedvelő, a talajban elfekvő magvai 10-15 

évig csíraképesek, sziktűrő, a szárazságot jól tűri, de a szárbainduláskor nagy a vízigénye. 

 

3.,   Részcélkitűzés: Az orvosi kamilla termesztéstechnológiája: 

Nem igényes az előveteményre. Monokultúrában termeszthető a vetésváltás akkor 

válik időszerűvé, ha rezisztens gyomnövény flóra alakul ki.  

Az első évben homokos talajon igényel 40-60 kg/ha P utánpótlást, második évben a vetés előtt 

60-70 kg/ha P, 50-70 kg/ha K és 10-40 kg/ha N-tartalmú trágyát kell kiszórni, tavasszal 40-

60 kg/ha N. Talaj-előkészítés: sekély szántás vagy tárcsázás, sima, egyenletes vetőmagágy 

kialakítása  

Augusztus vége-szeptember eleje virág őrleménnyel vetik, un. kribrátummal, 8-10 kg/ha , 

talajfelszínre, vetés után hengerezés gyűrűshengerrel. 

Presowing és preemergens szerek használhatóak a gyomszabályozáshoz. 

Betakarítás optimuma amikor a virágok zöme kinyílt, illóolaj előállításhoz a vágási 

magasságot úgy kell meghatározni, hogy a levágott anyagba minél kevesebb szárrész kerüljön. 

Az elsődleges feldolgozás során szennyező és idegen anyagokat eltávolítják, majd ezt 

természetes vagy mesterséges szárítás követi. 

 

Táblavázlat: 

 

Orvosi kamilla (Matricaria recutita) 
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○ Drog: virága, Chamomillae flos 

○ Hatóanyag: illóolaj, flavonoidok, kumarinok, nyálka, fenolsavak 

○ Gyulladáscsökkentő, görcsoldó, hámosító, antioxidáns, nyugató 

○ Népi gyógyászat: szemgyulladás, bőrgyulladás, sebgyógyító, emésztésserkentő,  

gyomorfekély, izzasztó 

○ (Homeopátia: szorongásoldó, fájdalomcsillapító) 

○ Szikes területek, útszélek, ruderális területek, árokpartok, parlagon hagyott 

területek 

○ Szára hengeres, felálló vagy elfekvő. Levelei szórt állásúak, sallangosak. 

Virágzata  

végálló fészek, melyben a szélső körben elhelyezkedő nyelves virágok fehérek, a 

középen található csöves virágok pedig sárgák. A virágzat vacok része 

virágzáskor megnyúlik és üreges lesz 

 

○ Elővetemény: monokultúrában termeszthető 

○ Vetés: Augusztus vége-szeptember eleje virág őrleménnyel 8-10 kg/ha 

○ Ápolás: Presowing és preemergens gyomirtó szerekkel 

○ Betakarítás: virágok zöme kinyílt kaszálva rakodó géppel 

○ Feldolgozás: vékony rétegben kiterítve szárítják, szellős, árnyékos helyen vagy  

műszárítóban (max 40 °C) 

○ Tisztítás: szárrészeketől, idegen anyagoktól 

○ Tárolás: kartondobozok 

 

 

 

 

 

 

 

Óravázlat gyógynövény felhasználási ismeretekről 

 

 Gyógynövények óra vázlata: 

 Téma:Meghűléses megbetegedéseknél alkalmazott gyógynövények 

 Tanítási egység: Orvosi ziliz származása, leírása, felhasználása, alkalmazott drog 
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 Óratípus: kombinált 

Felépítés: -szóbeli ellenőrzés 

  1.Milyen növényeket alkalmazhatunk meghűlés esetén? 

  2. Milyen összefüggés van a növények származása és igénye között? 

  3. Milyen összefüggés van a növény felépítése és igénye között? 

      - értékelés közléssel 

      - Célkitűzés: Az orvosi ziliz megismerése 

      - Előkészítés: A növény ismeretének fontossága a gyógynövényes gyógyításban 

      - Új ismeret feldolgozás: 

1 Részcélkitűzés (közléssel): Az orvosi ziliz neve, előfordulása 

 Az orvosi ziliz vagy fehérmályva (Althaea officinalis) eurázsiai flóraelem, de É-

Afrikában és É-Amerikában is él. Magyarországon honos, nedves területeken ill. szikeseken is 

megtalálható. 

A 9.századtól minden kolostorban megtalálható 

        

 2. Részcélkitűzés ( közléssel és bemutatással): Az orvosi ziliz morfológiai jellemzése. Milyen a 

gyökere, szára, levele, virágja, termése, magja? 

A  növény főgyökérből és gyökérágakból áll, melyek hengeresek, kívül szürkésbarnák, belül 

fehérek, törésük szálkás, rostos. Hámozottan, kockára vágva kerül forgalomba.Szaga nincs, íze 

nyálkás, édeses. Levél tojás vagy szív alakú, 3-5 karéjú, a levélszél csipkésen fűrészes, a 

levélváll ék alakúan kimetszett. A levélerezet tenyeres illetve ujjas. A levél felszíne és fonáka 

egyaránt molyhos, szürkészöld színű. Szagtalan, nyálkás. 

Virágra jellemző a kettős csészekör. a sziromlevelek száma 5, színük fehér vagy rózsaszín, a 

porzók csővé nőttek össze, a termő számos termőlevélből alakult. Júliustól szeptemberig 

nyílnak. Termése 15-20 cikkekre tagozódó szőrözött korong  résztermésből áll (un. papsajt 

termés) 

   

3. Részcélkitűzés: Az orvosiziliz felhasználása, alkalmazása, drogjai. 

A gyökér-, levél-, és virágdrog, mindhárom alkalmas a szájnyálkahártya ill. torok, 

garatgyulladásnál az ingerek csökkentésére bevonóhatásuk folytán. Ennek következtében a 

száraz köhögés mérséklődik. A nyákoldó, a vízhajtó és bőrnyugtató hatású leveleket nyáron 

gyűjtik. Főzetüket húgycsőgyulladás és vesekövek kezelésére alkalmazzák. A gyökeret késő 

ősszel gyűjtik, bélbevonó, vízhajtó, bőrnyugtató és sebgyógyító hatású. Bevonószerként a  

gyomor nyálkahártyagyulladásnál is használják. Főzetét általában emésztési és 
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bőrproblémákra, főként a száj gyulladásai, gyomorhurut, gyomorfekély, bélhurut, 

bélgyulladás és a vastagbél krónikus gyulladásos betegsége kezelésére. Növeli a 

tejelválasztást és nyugtatja a hörgőket.  A virágdrogot a gyermekgyógyászat használja.  

Az alkalmazási forma hideg kivonás-, macerátum készítés, a következők szerint: 1 evőkanál 

vágott gyökérdrogot 150ml hideg vízzel 1,5 óráig áztatnak állandó kevergetés közben, majd 

szűrik és naponta többször 1-1 csészével fogyasztanak. 

Levéldrogból macerátumot állítanak elő: 1 teáskanál vágott drogot 150ml hideg vízzel 1óráig 

áztatnak állandó keverés közben, mad szűrik, és naponta többször 1-1 csészével 

fogyasztanak.A virágból 150ml vízbe 1-2g-ot tesznek. 

Egyéb gyógyszerek szedésekor a nyálka a felszívódást lassítja. 

Drogjai: Gyökér (Althaeae radix) 

  Levél ( Althaeae folium) 

  Virág (Althaea flos) 

 Mindhárom drog fő komponense poliszacharid (nyálka) 

 - Megszilárdítás: 

  Miben nyilvánul meg az orvosi ziliz gyógyhatása? 

  Mi adja az orvosi ziliz drogot?  

                        Hogyan alkalmazzák ezeket a drogokat? 

 - Alkalmazás: 

  Hasonlítsa össze az orvosi ziliz macerátumokat 
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Táblavázlat: 

 

 

Orvosi ziliz (Althaea officinalis) 

 

Jellemzése:  

 

Morfológiai  

Főgyökér gyökérágakkal, hengeres, kívül szürkésbarna, belül fehér, törésük szálkás, rostos 

Levél tojás vagy szívalakú, 3-5 karéjú, színe és fonáka molyhos 

Virág fehér vagy rózsaszín, a pozók csővé nőttek össze 

 

Biológiai 

nedves ill. szikes területeken él 

 gyökér-, levél-, virágdrog 

 

        Hatás - köhögéscsillapító, ingercsökkentő 
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Macerátumok készítése 

 

Gyepürózsa(Rosa canina) 

 

Vadrózsa vagy csipkerózsa, őshonos , gyógy és fűszernövény, Magyarországon vadon terem. 

Erdőszélen, cserjésekben található. Félárnyékban és napfényes helyeken található. 

Szárazságtűrő. Közepesen kötött és közepes tápanyagtartalom mellett fejlődik a legjobban. 

Tüskés vesszőjű,0,5 - 3m magas .bokor és tarackoló cserje. 

Levele: szórtan álló, páratlanul szárnyalt, csupasz vagy szőrös, ill. mirigytelen vagy mirigyes 

levelek nyeléhez a pálha kétoldalt ráforrt.Virágja tavasszal nyílik, fehér, rózsaszínnel 

bemosott, kellemes illatú, szabadszirmú, sok porzójú és termőjű. Termése áltermés, 

csipkebogyó. Egyes helyeken petymegnek vagy hecsedlinek nevezik. 

Az áltermés kocsány nélkül, éretten, keményen, piros színnel gyűjthető. Az éretlen és fekete 

színű áltermés minőség hibásak, értéktelenek. A kettévágott drog hosszúkás, csónak alakú, két 

szélén behajló, bőrnemű. Szagtalan, savanykás édes ízű, fanyar utóízzel. Tartalomanyagok: 

aszkorbinsav (C-vitamin), A, B, K, P vitaminok. Erősíti az immunrendszert 

Meghüléses megbetegedések megelőzésére alkalmazzák. Felhasználása hideg vizes 

áztatással.2-2,5 g aprított drogot 150ml hideg vízben több órán át áztatunk, majd leszűrjük. 

Napközben többször, 1-1 csészével fogyaszthatunk.  A népgyógyászat hashajtónak is használja 

a magas pektin és gyümölcssav tartalma miatt. Az élelmiszeripar is használja lekvár, borok, 

szörpök stb. készítésére. 

 

 

,  
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Szemléltető anyagok összeállítása gyógynövény ismeret témáihoz 

 

herbárium lapok 

 

kerti kapor, [23. ábra] 

 

orvosi angyalgyökér, [24. ábra] 
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kerti borágó,[25. ábra] 
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kerti körömvirág, [26. ábra] 
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sáfrányos szeklice, [27. ábra] 

 

 

konyha kömény, [28. ábra] 
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koriander, [29. ábra] 
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izsóp, [30. ábra] 
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lestyán, [31. ábra] 
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len, [32. ábra] 
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majoránna, [33. ábra] 
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citromfű, [34. ábra] 
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bazsalikom, [35. ábra] 
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ánizs, [36. ábra] 
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máriatövis, [37. ábra] 
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mustár, [38. ábra] 
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kakukkfű, [39. ábra] 
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kamilla, [40. ábra] 
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mezei cickafark, [41. ábra] 
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édeskömény[42. ábra] 
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orvosi pemetefű,  [43. ábra] 
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borsfű, [44. ábra] 
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Preparátum, drog  

 

kerti kapor, [45. ábra] 
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orvosi angyalgyökér, [46. ábra] 
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kerti borágó,[47. ábra] 
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kerti körömvirág, [48 .ábra] 
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konyha kömény, [49. ábra] 
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koriander, [50. ábra] 
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lestyán, [53. ábra] 
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len, [54. ábra] 
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majoranna, [55. ábra] 
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citromfű, [56. ábra] 

 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

94 
 

 

bazsalikom, [57. ábra] 

 

ánizs, 58. ábra] 
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rozmaring, [59. ábra] 
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kerti ruta, [61. ábra] 
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borsfű, [62. ábra] 
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máriatövis, 63. ábra] 
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mustár, [64. ábra] 
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kakukkfű, [65. ábra] 
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kamilla, [66. ábra] 
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mezei cickafark, [67. ábra] 
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édeskömény, [68 .ábra] 
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áfonya, [69. ábra] 
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fehérakác, [70. ábra]
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gyepűrózsa, [71. ábra]
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hársfa, [74. ábra] 
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mezei zsurló,[75. ábra] 
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boróka, [79. ábra] 
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vetőmag  

kerti kapor,   [V-1.ábra] 
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orvosi angyalgyökér,  [V-2.ábra] 
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kerti borágó, [V-3.ábra] 
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kerti körömvirág,  [V-4.ábra] 
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sáfrányos szeklice,  [V-5.ábra] 

 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

116 
 

 

konyhakömény,  [V-6.ábra] 
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koriander,  [V-7.ábra] 
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bíborkasvirág,  [V-8.ábra] 
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izsóp, [V-9.ábra]
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lestyán,  [V-10.ábra] 
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len,  [V-11.ábra]
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majoránna,  [V-12.ábra] 
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orvosi pemetefű,  [V-13.ábra] 
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citromfű,  [V-14.ábra] 
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bazsalikom,  [V-15.ábra] 
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ánizs,  [V-16.ábra] 
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rozmaring,  [V-17.ábra] 
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lórum,  [V-18.ábra] 
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kerti ruta,  [V-19.ábra] 
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borsfű,  [V-20.ábra] 
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máriatövis,  [V-21.ábra] 
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mustár,  [V-22.ábra] 
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kakukkfű,  [V-23.ábra] 
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kamilla,  [V-24.ábra] 
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mezei cickafark,  [V-25.ábra] 
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édeskömény [V-26.ábra] 
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Szemléltető anyagok összeállítása  

gyógynövénytermesztés gépészete és a feldolgozás eszközei 

talajművelő eszközök 

 

Váltvaforgató eke  
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Csipkés tárcsa 
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Borona 
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Talajmaró  
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Forgó borona 
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Tüskés borona 

  



   

 Oktatói segédanyag                      HERBALAND (Interreg SKHU /1601/4.1/150) 

 

143 
 

 

 

Vetőgépek  
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Gyökér tisztító  
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Szártalanító 
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Szárító  
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Szárító alagút  
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Dohányszárító  
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Aprítógép  
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Szeparátor  
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- Ellenőrző kérdések összeállítása  
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Műhelyfoglalkozás – workshop  

 

A workshop elnevezéssel képzési alkalmat, néha rövid tréninget jelölnek, határozott 

szerkezetű (strukturált), tudatosan szervezett és irányított csoportmunka /csoportmunkára 

alapozott képzési eljárás/, amelynek folyamatában a résztvevők feldolgoznak bizonyos 

ismereteket (témakört), majd egyénileg és közösen oldanak meg feladatokat, tárnak fel és 

oldanak meg problémákat, dolgoznak ki megoldási módokat, lehetőségeket. Ennek a 

módszernek fontos hozadéka az, hogy megközelítően azonos szemléletmód alakul ki a 

résztvevőkben, együttműködés jön létre az egyéni törekvések és a csoport-célok egységében.  

    

     A műhelyfoglalkozás az aktivizáló képzési, továbbképzési eljárások sorába tartozik, annak 

összetett típusát jelöli, amely a megbeszélés, „kerekasztal foglalkozás” egy változataként is 

felfogható. Általában egy meghatározott témakör feldolgozását foglalja magában a résztvevők 

aktív közreműködésével, az alkalmazás bemutató jellegű megvalósításával. Fontos feltétel a 

hallgatók felkészültsége, tájékozottsága a foglalkozás tartalmát képező tárgykörből. 

 

A műhelyfoglalkozás  

 

összetett képzési (oktatási) /elsősorban felnőttképzési/ eljárás, amely egy témakör 

(elméleti ismeretkör) tartalmának előadással, vagy hallgatók egyéni tevékenységével 

történő elsajátítását, valamint a résztvevők  aktivitására alapozott feldolgozását és az 

ismeretek bemutató jellegű („mintát adó”) alkalmazását foglalja magában.  

 

Egyszerűbben fogalmazva: a műhelymunka egy ismeretkör feldolgozását és a megszerzett 

ismeretek alkalmazását elősegítő képzési módszer. 

 

A műhelyfoglalkozás folyamatának elemei a következők: 

 

Az összetett képzési eljárásban    

        -  az elmélet, az ismeretek egy témájának, egy témakörének előadásra, egyéni  

             ismeretszerzésre alapozott koncentrált feldolgozása, 

        - a résztvevők foglalkozás (képzés) témájára vonatkozó meglátásainak, véleményének  

             kifejtése, ütköztetése, megvitatása,   

        - a feldolgozott ismeretek bemutató jellegű alkalmazása, 
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            a feldolgozott, megszerzett ismeretek alkalmazására vonatkozó tanulságok,  

        - következtetések megfogalmazása. 

 

A műhelymunka összetett módszereket igénylő eljárás 

 

      Összetett képzési eljárás, amely abban fogalmazható meg, hogy az egyes „klasszikus” 

oktatási-képzési eljárásokat szintetizálja, alkalmazza, a célnak megfelelően (a tréninghez 

hasonlóan) illeszti be a folyamatba. A műhelymunka estében jelentős kiindulási pontot 

képvisel az előadás, illetve kiselődás, az ismeretháttér feldolgozására.  Más megközelítésben a 

szakirodalmi anyag szakirodalom kijelölt részeinek előzetes és folyamatos feldolgozása 

képezi a munka tartalmi forrását. Az előadás jellegű közlési forma jelenléte meghatározó, 

valamint domináns tényező a résztvevők (a képzési közösség) aktivitására építő eljárások 

alkalmazása, a megbeszélés, a vita és a műhelymunka (workshop) beillesztése. Fontos tényező 

az, hogy a képzési csoport („tanulócsoport”) minden tagja aktívan vegyen részt az elméleti 

ismert feldolgozásában, hogy erre épülhessen az alkalmazás, az elsajátítottak gyakorlatba 

illesztése és visszacsatolása.  

 

      Az módszereket összetetten alkalmazó eljárás azt jelenti, hogy minden műhelyfoglalkozás 

tartalmának, elérendő céljának leginkább megfelelő eljárásokat szükséges a képzés 

folyamatában alkalmazni. A felnőttek oktatásával foglalkozó személytől elvárt követelmény 

egyike a ’módszer szakértő’-i felkészültség ez esetben kiemelkedő jelentőségű. Az eredményes 

műhelymunka azt kívánja meg, hogy a foglalkozást vezető oktató az     eredményesség 

érdekében a legjobb módszerkombinációt alkalmazza, ugyanis a ’választék’ széles, hisz az 

irányított, illetve előkészített egyéni felkészülés, az előadás, a kiselőadás, a tájékoztató, a 

megbeszélés, a vita váltakozó elemi szükségesek minden résztvevőt illetően, a vezetést ellátó 

személynek pedig a vita- és megbeszélés vezetésének variánsaival kell naprakésznek lennie. A 

módszerek változatosságához járul az is, hogy a különböző típusú gyakorlatok előkészítése és 

a megvalósítása további eljárási elemeket igényel. Ki kell mondanunk, hogy a műhely-jellegű 

foglalkozások vezetéséhez kiváló módszertani felkészültség szükséges, hisz ebben az esetben 

a résztvevők megfelelő közreműködése érdekében önállóságuknak kell érvényesülnie az 

oktató közvetett, de egyben határozott irányítása mellett.              

 

Az ismeretek feldolgozásának folyamata  
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     A műhelyfoglalkozás alapvető jellemzője, hogy a foglalkozás résztvevői előzetesen 

pontosan ismerik a feldolgozásra kerülő témakört és az aktuális ismeretekből ’tájékozódnak’, 

ennek alkalmazáshoz kapcsolódó tapasztalatokat összegyűjtik.  

 

     A workshop-ot alapvetően egy konkrét témakör feldolgozását szolgáló képzési, 

továbbképzési eljárásnak (módszer együttesnek) határozhatjuk meg, amely a résztvevők 

tevékeny részvételével az ismeretek megszerzését, kiegészítését, valamint annak 

gyakorlatban való alkalmazását biztosítja. Ez a képzési forma egy tudás-elem, bizonyos 

személyiségjegy (készség., jártasság, esetleg képesség/részképesség), attitűd kialakulását, 

megerősítését is szolgálja. Ez a megközelítés azt is jelenti, hogy bizonyos kompetencia-

részkompetencia teljesebbé tételét, magasabb szintre emelését is eredményezheti.       

 

     A műhelymunka úgy is értelmezhető, hogy több elemből álló ismeretkört, egymásra 

épülően több foglalkozás keretében dolgozzuk fel, amidőn az ismeretek és gyakorlati 

alkalmazásuk folyamatának eredményeként teljesebb felkészültség, átfogóbb tudásszint jön 

létre. Ez együtt jár több és magasabb szintű személyiségjellemző/jellemzők (készség, 

jártasság, képesség), magatartásforma (attitűd) kialakulásával, fejlődésével. Az ilyen képzési 

folyamat alkalmas arra is, hogy bizonyos kompetenciát alakítsunk ki, fejlesszünk, 

megerősítsünk.       

 

     Ennek képzési folyamatnak – kivált a teljesebb ismeretkört feldolgozónak – 

eredményeként, az ismeretek hatékonyabb és önálló feldolgozása nyomán eljutunk a 

„visszatükröző-alkotó” szinthez, amidőn az aktív résztvevő képes létrehozni valami újat, 

mindennapi munkájában alkotó módon felhasználni az újonnan  szerzett ismereteit. (8) Ez az 

alkalmazásképes tudás.  

 

     A műhelymunka esetében általánosságban azt mondhatjuk, hogy az egy téma, kisebb 

témakör feldolgozására alkalmas eljárás, a műhelyfoglalkozások egymásra épülő 

alkalmazásával több összefüggő ismeretkör feldolgozását, kompetencia/kompetenciák 

kialakítását is biztosítja. Míg a tréning eleve egy komplex folyamat, egy kompetencia vagy 

kompetenciák kialakítását biztosító képzési forma, azonban az egymásra épülő műhelymunka 

folyamat is beteljesíthet ilyen feladatot. (Megjegyezzük, hogy éppen azért fontos a 

műhelytípusú képzés tartalmi és módszertani kérdéseinek feltárása, pontos behatárolása, 

hogy alkalmazásának indokoltságát, hatékonyságát egyértelműen beláthassuk.)                 
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A vélemények, álláspontok kifejtése 

 

     A felnőtt tanuló jellemzőjeként említettük, hogy motiváló tényezőt jelent számára 

tapasztalatainak képzésben való felhasználása. Az aktivizáló típusú módszereket a hallgatók 

véleményének, tapasztalatának feltárása jellemzi. A műhelyfoglalkozás meghatározója az, 

hogy a ’hallgatók’ véleményének, tapasztalatinak kifejtése részét alkotja a képzési 

folyamatnak. Miként előbbiekben már említettük ennek az eljárásnak követelménye az, hogy a 

résztvevők a témakörből felkészülve vesznek részt a foglalkozásokon, ennek a felkészülésnek 

pedig fontos eleme a tapasztalatok összegyűjtése, a vélemények-álláspontok megfogalmazása. 

Csak akkor érheti el a kitűzött célt a workshop, ha a folyamat részét képezi a résztvevők 

egyéni megközelítésének feldolgozása. A műhely típusú képzés lényegi többlete az, hogy egy-

egy témakört az adott szervezetre jellemző tényezőkre, a résztvevő személyekre figyelemmel 

dolgoz fel.            

 

A feldolgozott anyag alkalmazása 

 

     A felnőttképzésben, továbbképzésben fontos követelmény, hogy a megszerzett ismereteket 

a résztvevők mindennapi munkájukban fel tudják használni. A különböző képzési formák 

más-más szinten biztosítják az ismeretek gyakorlatban való alkalmazását, a tréningben az 

egyes gyakorlatokat növekvő követelmények érvényesülésével minden hallgató végrehajtja, a 

fokozatosság érvényesülése részelemenként történő begyakorlást biztosít. A 

műhelyfoglalkozás időtartama, létszáma miatt az ismeretek alkalmazására szűkebb időtartam 

áll rendelkezésre, vagyis az alkalmazás nem részelemenként való gyakorlást, hanem egy-egy 

teljesebb felhasználási lehetőség bemutatását nyújtja.  A gyakorlati feladat/feladatok 

megoldásával nem a személyenkénti ’begyakorlás’ a cél, hanem követési minta nyújtása, olyan 

jellegű alkalmazás valósul meg, amelyből minden hallgató önmaga számára a 

legmegfelelőbbnek tűnő tapasztalatot szűri le, a saját tevékenységében leginkább 

hasznosítható eljárást, megoldási elemet teszi magáévá.  

 

     A műhelytípusú képzési alkalom esetén lényegében modellt jelentenek az alkalmazási 

feladatok, az adott közösségben való alkalmazás optimális lehetőségének bemutatását 

biztosítva. Workshop egyik fontos törekvése az, hogy egy szervezet keretében egységes 

szemlélet alakuljon ki, bizonyos feladatok esetén minden érintett azonos, illetve 
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megközelítően azonos (az egyéni sajátosságokra való tekintettel) módon cselekedjék. 

Hangsúlyoznunk kell, az adott ismeret alkalmazásának modellszerű bemutatása sem ’sablont’ 

jelent, hanem azt, hogy az egyéniség érvényesülése mellett azonos követelményeket fejezzen 

ki a napi munka folyamatában.                       

 

Következtetések, tanulságok  

 

     A workshop fontos eljárási eleme az ismeretek feldolgozása és a tapasztalatok egybevetése 

alapján adott feladatra, helyzetre, szervezetre vonatkozó tanulságok megfogalmazása, a 

feldolgozott ismereteknek a résztvevők napi munkájában való felhasználására való 

vonatkoztatása. A felnőttképzésben minden képzési/továbbképzési alkalomnak – ennek is - az 

a célja, hogy a befejezést követően mindenki hatékonyabban, kevesebb idő és energia 

befektetésével képes legyen a jobb eredmény elérésére. Az előbbiekben megfogalmazottak azt 

követelik meg, hogy tárgyilagos, mindenki számára követhető és a szervezeten belül egységes 

(egységesebb) megoldásokat biztosító, az adott gyakorlatban alkalmazható) következtetések 

megfogalmazására kerüljön sor a képzés záró szakaszában.  

 

     A műhelyfoglalkozást az különbözteti meg más képzési eljárásoktól (pl.: a tréningtől is), 

hogy közös tevékenységgel kialakított, az egyénenként is elfogadott, minden résztvevő 

számára a gyakorlatban alkalmazható követési minta áll rendelkezésre. Ki kell emelnünk, 

hogy a műhely típusú foglalkozások esetében minden ’hallgató’ aktív részvétele szükséges a 

képzés minden fázisában, ezért a tanulságok, következtetések egyéni feldolgozása 

közvetlenebb mint más eljárások esetében. A jó workshop jellemzője az, hogy a közösen 

megállapítottak mellett az aktív részvétel miatt a feldolgozott témakör egyénenkénti 

feldolgozása  nagy valószínűséggel mélyebb, mint más eljárások alkalmazása esetén.                 

 

A műhelyfoglalkozás jellemzői 

 

    A workshop eredményes alkalmazása szükségessé teszi, hogy a módszer jellemzőire 

figyelemmel legyünk a képzés tervezése és végrehajtása során egyaránt. A meghatározó 

’tulajdonságok’ érvényesülése egyben az eredményesség feltételét is jelenti, ezért fontosnak 

tartjuk ezek számbavételét. 

  

1. A műhelyfoglalkozás lényegében a kiscsoportos eljárások közé sorolható, ugyanis a  
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    képzés hatékonyan csak 8-12 fővel ajánlott, a felső határként a 15 főt jelöljük meg, amely   

    létszám az egyénre koncentrálást még biztosítja, már pedig az személyre figyelő oktatói   

    tevékenység szerintünk az eredményesség fontos feltétele. Vannak olyan vélemények,  

    amelyek 20 főben, vagy ezt meghaladó létszámról tesznek említést (3), de véleményünk   

    szerint ez már az előadás résztvevőinek létszámát közelíti.             

 

2. A műhelytípusú képzések időtartama csak tartalom és cél, valamint a tervezett létszám  

    alapján határolható be. Egyesek 3-8 órát jelölik optimálisnak, mi úgy tartjuk, hogy inkább  

    a 6-8 (esetleg 10) órában mondhatjuk általánosabbnak az időtartamot, ha minden jellemző  

    - márpedig ez a módszer megfelelő alkalmazásának feltétele - érvényesítését tartjuk  

    meghatározónak, így egy képzési egység egy napon belül megvalósítható. Természetesen  

    nem zárható ki, hogy két napot szánunk egy egységre és akkor a 12-16 óra ráfordítása is  

    lehetséges.    

 

3. A workshop csoportban megvalósuló felkészítést jelent, ugyanakkor az egyén fejlődésére  

    orientáltan történik a képzés. A meghatározó jellemzők szükségessé teszik a nagyobb  

    létszámú aktív részvételt, hogy a feldolgozott témakörre vonatkozó tapasztalatok,  

    vélemények a képzés fontos tartalmi elemévé váljanak. A  csoportos és egyéni munka  

    egységes folyamatban való megvalósulásaként értelmezzük a műhelyfoglalkozást        

 

4. A műhelymunka elsősorban ismeretek megszerzését, bővítését, megerősítését és azok     

    gyakorlatba illesztését szolgálja egy konkrét aktuális cél megvalósítása érdekében. Nem  

    széles körű felkészítést, hanem a „napi tevékenység’ segítését jelenti ez a képzési forma.  

    A cégek, szervezetek számára nagyon fontos felkészítési módszer-együttest jelent a  

    műhely, mert a valós környezetben, a tényleges feladat megvalósítását segítő elméleti és  

    gyakorlati képzés valósul meg keretében. 

 

5. A műhelyfoglalkozás csoportos képzési forma, az egyének aktív tevékenységére alapoz,  

    így a résztvevők mindegyikét az önálló ismeretszerzésre készíti fel.  

    A műhely típusú képzési eljárás csak akkor érheti el célját, ha a résztvevők mindegyike  

    felkészült a feldolgozásra kerülő tárgykörből. Az előadással induló foglalkozás estén is  

    feltétel, hogy minden résztvevő tájékozott legyen a feldolgozásra kerülő tárgykörből, illetve  

    a második típusnak nevezhető eljárás estén pedig az előre megadott forrásokból való  

    felkészülés képezi a kiindulási bázist. Egyértelműen kimondjuk azt, hogy ez a képzési mód  
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    csak az önálló, egyéni ismeretszerzésre alapoz, vagyis a konkrét témakörön kívül az önálló  

    ismeretszerzésre készít fel az eljárás, ami ezt jelenti, hogy hozzá járul az egyéni   

    ismeretszerzés különböző módjainak megismeréséhez, alkalmazásához. Az önálló tanulásra       

    is felkészít ez a képzési eljárás..         

  

6. A műhelyfoglalkozás alap-típusai (1. és 2.) nem szolgálják közvetlenül a személyiség  

    fejlesztését, mint a teljes tréning, hisz az ismeretek alkalmazását csak néhány személy  

    mutatja be. Nincs olyan visszacsatolás, amely a tevékenységet végző/k/ számára  

    személyiségükre, annak alakulására vonatkozó értékelési lehetőséget biztosítana,  

    ugyanakkor a társak számára információt szolgáltat a gyakorlat a munkavégzés módjáról,    

    a feladatot végrehajtó személyiségéről. Ki kell mondanunk, hogy a workshop közvetlen  

    személyiségfejlesztést nem biztosít, a hallgatótársaknak viszont hat a személyiségükre,  

    mivel a tevékenység egyéni értékelése alapján követési mintát jelent a gyakorlat   

    megvalósulása, annak milyensége. Tehát csak részben és közvetve hat a személyiség  

    alakulására, fejlesztésére a műhelymunka. 

 

    Az egymásra épülő (3. típusú) műhelyfoglalkozás azonban már e tekintetben többletet  

    biztosít, mivel a résztvevők többsége, remény szerint mindegyike hajt végre ismeret- 

    alkalmazást, ami lehetőséget biztosít a személyiség alakulásáról, fejlődéséről teljesebb kép  

    szerzésére. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ez esetben is csak szűkebb, elemeiben  

    megjelenő személyiség alakulásról, fejlődésről kapunk képet, vagyis a műhely típusú   

    képzés nem szolgálja közvetlenül a személyiség alakítását, fejlesztését.    

 

    A személyiség feladatokhoz szükséges jegyeinek feltárása, megerősítése érdekében    

    alkalmazhatunk teszteket, amelyek alkalmazása különösen az egymásra épülő típusú  

    műhelymunka keretébe jól beilleszthető.  
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