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Földrajztudományi Központ

A jelenlegi oktatási rendszerben (3+2 
év) a Földrajztudományi Központ a föld
rajz BSc (alapszak), valamint az erre 
épülő MSc-k (mesterszakok: geográfus 
kutatók, földrajztanárok) gondozását vég
zi. A több mint 130 éves története során 
a Földrajztudományi Központ jogelődei a 
hazai geográfus és földrajztanárképzés 
mindig meghatározó szereplői voltak. A 
fő profil a geográfus szakemberek és a 
középiskolai földrajztanárok képzése, 
emellett a Központ oktatási tevékeny
sége a doktori (PhD) képzésre is kiterjed, 
így vállalva jelentős szerepet a fiatal ku
tatók hazai és külföldi elismertségének 
megerősítésében. A Központ hírnevét 
öregbíti számos, országosan használt 
középiskolai és egyetemi oktatási a nyag 

(jegyzet, tankönyv), mely 
a szer vezet mun ka tár
sainak köz re mű kö dé sé-
vel ké szült. Ezeken felül 
fontos küldetésük az itt 
oktatóknak, kutatóknak, 
hogy a hazai geográfiai 
ismeretanyagot szélesít
sék, amit a tanszékek 
ma gas szinten elismert 
kutatómunkája igazol. 

A Központ egységei 
által művelt és oktatott 
témakörök a geográfia 
teljes spektrumát lefedik: 
általános természetföld

rajz (belső és külső erők földrajza), ál-
ta lános társadalom és gazdaságföld
rajz (népesség és településföldrajz, 
mezőgazdasági földrajz, iparföldrajz stb.), 
a világ regionális természetföldrajza és 
regionális társadalomgazdaságföldrajza, 
Magyarország és a Kárpát-medence ter
mészetföldrajza és társadalomgazdaság
földrajza, valamint földrajzi információs 
rendszerek, távérzékelés, matematikai
statisztikaiszámítástechnikai módszerek 
a földrajzban, környezetvédelem, geo
morfológia, terület és településfejlesztés, 
település és regionális tudomány stb.

A Központ egységei, annak dolgozói 
aktív kapcsolatokkal rendelkeznek a ha
zai kutatóintézetekkel, piaci szereplőkkel, 
kormányzati és önkormányzati döntés
hozókkal. E kapcsolatok az oktatás és a 
kutatás területeire egyaránt kiterjednek. A 

nemzetközi kapcsolatok is hosszú 
távra nyúlnak vissza, lehetőséget 
biztosítva tudományos kutatói 
és hallgatói csereprog ramokra, 
együtt működésekre (Heidelberg, 
Lipcse, Joensuu stb.). A hall gatók 
kutatási tevékenységének támo
gatásáról tanúskodik, hogy diák
jaink az elmúlt években rendre 
kiemelkedő eredményeket értek 
el az országos tudományos diák
köri konferenciákon.

Az elméleti kutatások mellett 
azonban a gyakorlati készségek el
sajátítása is nagy hangsúllyal sze
repel az oktatásban. Az itt végzett 
hallgatók piac ké pes diplomával 
kerülnek ki az „életbe” (különböző 
földrajzi és más tudományos ku
tatóhelyek, iskolák, felsőoktatási intéz
mények, a terület és településfejlesztés, 
a gazdaság, a statisztika, a környezetvé
delem, a vízügy stb. kormányzati szervei, 
ezek háttérintézményei, vidéki kirendelt

ségei, a települési, területi önkormányza
tok, a területi és települési elemzéssel, 
kör nyezetvédelmi hatástanulmányok 
ké    szí    tésével, vagy az ezekre épülő te-
rü let, táj és ingatlangazdálkodással, 
ta nács  adással, pályázatkészítéssel, pro
jekt szervezéssel, település és régió
marketinggel stb. foglalkozó hazai és 
nemzetközi cégek, Európai Uniós intéz
mények), ahol ismereteik, diplomájuk a 
köz és piaci szféra jó megítélés alá esik. 
További részletes információkat az ELTE 
TTK Földrajz és Földtudományi Intézet 
Földrajztudományi Központjánál kaphat
nak a szakma iránt érdeklődők (Buda
pest 1117 Pázmány Péter sétány 1/C 1. 
emelet, http://geogr.elte.hu)
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Földrajz alapszak  
(Földrajz BSc)

Akkor érdemes e szakra jelentkezni, 
ha érdekel a földrajzi (természeti, tár
sadalmi) környezet, melyben mi emberek 
élünk, és szeretnéd titkait megismerni, 
kutatni. Az ideális jelentkező a földrajzi 
jelenségek, folyamatok, sajátosságok 
iránti érdeklődés mellett földrajz érett
ségivel felvértezett, és minél jobb ide
gen nyelvi tudással, számítástechnikai 
alapismeretekkel rendelkezik. Emellett, 
mivel a földrajz több természet és tár
sadalomtudományi szakterülettel érint
kezik, így egy ideális geográfusjelölt nyi
tott más jellegű ismeretek megszerzésére 
is, és nem ódzkodik például a föld rajzi 
adatok összegyűjtésétől, elemzésétől, 
térképek készítésétől.

A geográfus BSc képzési folyamat 
végére hallgatóink alapos ismeretekkel 
rendelkeznek Földünkről, különöskép
pen Európa és hazánk természet, tár
sadalom- és gazdaságföldrajzi fejlődési 

folyamatairól, jelenlegi viszonyairól, vala
mint korszerű földrajzi szemlélettel bírnak, 
és megfelelő áttekintésük van a rokon tu
dományok legfontosabb szakterületeiről, 
eredményeiről. Emellett a képzés során 
elsajátítják a természeti, társadalmi
gazdasági és települési környezet átfogó 
értékeléséhez szükséges elméleti és 
mód szertani alapokat, gyakorlatban is 
al kalmazható ismeretekkel rendelkeznek 
a földrajzi környezet rendszereiről, azok 
működéséről, képesek kutatási mélységű 
elemzések készítésével részt venni a 
döntés-előkészítési folyamatokban.

Földrajz mesterszakok (MSc)

A földrajz BSc mellett az alábbi 
mesterszakokat indítjuk: Geográfus MSc 
és Földrajztanár Msc, mely képzések 
során mélyebb, strukturáltabb, tágabb 
környezetben alkalmazható, differen
ciáltabb ismereteket szerezhetnek hall
gatóink. 

A geográfus Msc esetében több szako-
sodási lehetőség van. A terület- és telepü-
lésfejlesztési szakirányon végzettek a 
tér ismereti, terület és településfejlesz
tési szakismeretek mellett jelentős tudást 
halmoznak más társadalomtudományok 
köréből is. A regionális elemző szak irá-
nyon a társadalomföldrajzi szakma térin
formatikai, módszertani ismeretein van 
a hangsúly, s így az egyre felértékelődő 
döntés-előkészítési folyamatok elvég zé-

sé hez készít fel szakembereket. A kör
nyezetföldrajzi szakirányon végzettek a 
környezetvédelem és a környezetpolitika 
tudományos megalapozásában, elemzé
si munkálataiban szükséges szak és 
általános ismeretek birtokába kerülnek a 
képzés eredményeként. E szakirányokon 
túlmenően lehetőség van speciális hid-
rológiai képzésre való jelentkezésre is.

A tanári képzésben az állandóan meg
újuló földrajzi jellemzők megismerése 
mellett, ennek a tudásnak a diákok felé 
történő közvetítésére készíti fel a leendő 
tanárokat (kétszakos földrajztanár). Az itt 
végzettek képesek a földrajztudomány 
korszerű eredményeinek befogadására, 

alkalmazására, alkotó továbbfejlesz
tésére és továbbadására a különböző 
iskolatípusokban és a szervezett oktatá
son kívüli szakmai feladatok ellátásában. 
Alkalmasak arra, hogy ismereteik bir
tokában reális képet adjanak a föld
rajzi környezetet befolyásoló (károsító) 
folyamatokról, a Föld globális környezeti 
problémáiról, s bemutassák tanítványaik
nak a környezeti egyensúly megtartá sá
nak lehetőségeit, tennivalóinkat.

Az MSc végzettség megszerzése után 
lehetőség van a Phd (doktori) fokozat 
megszerzésére felkészítő képzésben 
való részvételre a Földrajz és Földtudo
mányi Doktori Iskolában.
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