
 

  
 

 

Földrajz alapszak 

Szak neve 

Földrajz alapszak  

Képzési forma, tagozat 

BSc (azaz alapszint), nappali tagozat  

Képzési idő (a szak elvégzéséhez szükséges minimális és optimális 
képzési idő)  

A képzés időtartama 3 tanév (6 félév).  

A képzés célja 

A képzési folyamat végére hallgatóink alapos ismeretekkel rendelkeznek Földünkről, 
különösképpen Európa és hazánk természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési 
folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, valamint korszerű földrajzi szemlélettel bírnak, és 
megfelelő áttekintésük van a rokon tudományok legfontosabb szakterületeiről, 
eredményeiről. Emellett a képzés során elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági 
és települési környezet átfogó értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, 
és így a gyakorlatban is alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a földrajzi környezet 
rendszereiről, azok működéséről.  

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

geográfus (BSc) 
 
okleveles földrajztanári képesítést csak a földrajz alapszak tanári képzési irányára épülő 
megfelelő MSc szak elvégzésével (6+4 szemeszter) lehet szerezni.  

Az ideális jelentkező 

A természet és a társadalom számos jelenségének és folyamatának mozgatórugóját a 
földrajzi tér különbözőségeiben kell keresni (tájak, kultúrák). Akkor érdemes e szakra 
jelentkezni, ha érdekel a földrajzi (természeti, társadalmi) környezet, amiben mi 
emberek élünk (a sivatagoktól a sarkvidékekig, az eldugott falvaktól a nyüzsgő 
nagyvárosokig), és szeretnéd titkait megismerni, kutatni. Az ideális jelentkező a földrajzi 
jelenségek, folyamatok, sajátosságok iránti érdeklődés mellett földrajz érettségivel 
felvértezett, és minél jobb idegen nyelvi tudással, számítástechnikai alapismeretekkel 
rendelkezik. Emellett, mivel a földrajz több természet- és társadalomtudományi 
szakterülettel érintkezik, így egy ideális geográfusjelölt nyitott más jellegű ismeretek 
megszerzésére is, és nem ódzkodik például az adatok feldolgozásától, jellemzésétől, 
térképek készítésétől.  

Főbb tárgyak 



A belső erők földrajza, A külső erők földrajza, Vízföldrajz, Magyarország és a Kárpát-
medence természetföldrajza, Európa természetföldrajza, Földtan, Ásvány- és Kőzettan, 
Csillagászati földrajz, Meteorológia 
Népesség- és településföldrajz, A mezőgazdaság földrajza, Ipar- és közlekedésföldrajz, 
Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza, Európa regionális társadalomföldrajza, 
Környezetvédelem, Földrajzi vizsgálati módszerek  
 

Szakirányok és specializációk 

A képzés során az alábbi szakirányok választhatóak:  
− Geográfus (kutató) szakirányok: Környezetföldrajzi szakirány, 

Szakinformatikai – regionális elemző szakirány, Terület- és településfejlesztő 
szakirány 

− Földrajztanár (kétszakos):a szakirány elvégzése oktatási tevékenység 
végzésére nem jogosít, ahhoz szükséges a megfelelő mesterszak elvégzése 
is.  

A földrajz alapszak elvégzése után hallgatóinknak, valamint a más egyetemeken végzett 
geográfusoknak, és egyéb BSc fokozattal rendelkező hallgatóknak az alábbi 
szakirányokat indítjuk a geográfus mesterképzési szakon (MSc) belül:  

− Geográfus (kutató) szakirányok: Geomorfológia szakirány, Regionális 
elemzés szakirány, Táj- és környezetkutatás szakirány, Terület- és 
településfejlesztés szakirány  

− Földrajztanár (kétszakos) 
 
A geográfus mesterképzési szakot elvégző hallgatók diplomájában az okleveles 
geográfus, a tanári MSc földrajz szakán végzettek diplomájában pedig az okleveles 
földrajztanár szakképzettség szerepel.  

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés 

Az MSc végzettség megszerzése után lehetőség van (ösztöndíjas és levelező formában) a 
Phd (doktori) fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzésben való részvételre 
(például nálunk, a Földtudományi Doktori Iskolában). A képzés időtartama 6 félév, 
melyet doktori szigorlat, majd doktori védés követ.  

A szakmai szépségei 

Az átlagembernek van egy elképzelése a földrajzról és annak művelőiről. Bár még ma is 
útra kelnek nagy földrajzi felfedezők és a világ lexikális és topográfiai tényeinek alapos 
ismerete se válik hátrányunkra (az általános műveltség része), ugyanakkor az új 
kihívásokra a modern és gyakorlati geográfia korunkban is keresi a válaszokat, ezáltal a 
tradicionális szerepe mellett új funkciói is kialakultak. Mit csinál ma egy földrajzos 
(geográfus)? Az elmúlt időszak három fő irányt jelölt ki, melyek különböző egyéniségű, 
mentalitású geográfusoknak is elhelyezkedési lehetőségeket nyújtanak. A földrajzi tér 
jelenségeinek, problémáinak leírása, feltárása, a különböző adatok, információk 
összegyűjtése (gyakran terepi munkával), rendszerezése, valamint az ezen alapuló 
kutatás, a természeti és társadalmi folyamatokba való beavatkozáshoz szükséges 
földrajzi elemzések készítése az egyik fő tevékenység (kutató, elemző). A másik e 
beavatkozások legkülönbözőbb formáinak gyakorlati megvalósítása (területi tervező, 
szervező-koordináló, fejlesztő). Szintén fontos feladat az állandóan megújuló földrajzi tér 
jellemzőinek megismerése mellett, ennek a tudásnak a diákok felé történő közvetítése 
(tanár).  
 



Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek 

Amilyen gazdag a földrajzi tér, oly gazdag az elhelyezkedési lehetőségek tárháza. 
Egyrészről a tudományos oldal, másrészről, sokkal nagyobb kapacitással, a gyakorlati 
élet szívja fel a geográfusokat.  

− A különböző földrajzi és más tudományos kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények 
igénylik és foglalkoztatják a kiváló (!) szakembereket.  

− A terület- és településfejlesztés, a gazdaság, a statisztika, a környezetvédelem, a 
vízügy stb. kormányzati szerveinél, ezek háttérintézményeinél, vidéki 
kirendeltségeinél, valamint a számtalan települési, területi önkormányzatnál 
találkozhatunk itt végzettekkel.  

− A különböző kisebb, nagyobb, a helyi adottságok hasznosításával (területi és 
települési elemzéssel, környezetvédelmi hatástanulmányok készítésével, vagy az 
ezekre épülő terület-, táj- és ingatlangazdálkodással, tanácsadással, 
pályázatkészítéssel, projektszervezéssel, település- és régiómarketinggel stb.) 
foglalkozó hazai és egyre több világhírű nemzetközi cégnél is kollégákkal 
futhatunk össze. Ráadásul számos egyéb cég tevékenysége is kötődik valamilyen 
formában a felértékelődött földrajzi térhez (kereskedelmi kapcsolatok, áruterítés, 
telephelyválasztás stb.), így ne lepődjünk meg, ha egy ilyen helyen geográfus 
köszön ránk.  

− Az Európai Unióba való belépésünk révén további utak nyíltak, mivel a különböző 
uniós ügyek minden szintű és formájú kezelése egyrészt földrajzi (területi) alapon 
működik (tagállamok, régiók), másrészt az ágazati közelítés sem mellőzi a 
jelenségek, folyamatok valós földrajzi dimenzióinak számba- és figyelembevételét.  

− Az oktatási intézményekben a földrajz tanítása komoly tradíciókkal rendelkezik, és 
bizony még sokáig szükség lesz lakóhelyünk, a Földre vonatkozó természeti és 
társadalmi ismeretek széleskörű, szakszerű átadására, mely a földrajztanár 
küldetése. 

Az évente megrendezett, kapcsolattartó és -építő geográfus találkozók mutatják, hogy 
csak a fantázia és komoly más irányú szakismeret szab határt az elhelyezkedésnek. 
Elértük, hogy az egyetemünkön szerzett földrajz oklevél ismertté vált és garancia a 
minőségi munkára.  

Részletes információk 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz Központ  
1117 Budapest  Pázmány Péter sétány 1/C 1. emelet  

Internet elérhetőség: 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Földrajz Központ: http://geogr.elte.hu  
Felvételi információk: http://ttkto.elte.hu/felveteli/index.htm  
A Kar honlapja: http://ttk.elte.hu  
E-mail: ttkto@ludens.elte.hu 

 


