
 

A Geográfus MSC felvételi rendje és 
pontszámítása az ELTE TTK-n 

 
 
Végzettségi szint: mesterfokozat (MSc); 
Szakképzettség: okleveles geográfus (zárójelben a szakirány megjelölésével); 
 

 

1. Jelentkezés 
 
Az ELTE Geográfus mesterképzésre való felvétel feltételei (a szakindítási dokumentum 
alapján): 
 
1.1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok : 

• Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési 

szak. 

• A bemenethez a 1.2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban 
számításba vehető alapképzési szakok: földtudomány, környezettan, földmérő és 

földrendező mérnök, tájépítő és kertépítő mérnök, környezetmérnök 

• A 1.2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 
azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi 
szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad. 

 
1.2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a 
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 
– természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, 

kémia, biológia (ökológia), geodézia; 
– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, 

szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek; 
– szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, 

talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális 
földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika. 

 

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 
a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Felvételi pontszámítás 
 
Összpontszám: max. 100 pont 

 
Hozott pontok: együttesen max. 40 pont 

- súlyozott tanulmányi átlag: 25 pont 
- záróvizsga minősítése: 20 pont (minősítés x4) 
 

Szerzett pontok: max. 45 pont 

- Szóbeli felvételi vizsga alapján 
 
Többletpontok: együttesen max. 10 pont 

Maximum 10 többletpont adható 
- Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont 
    - fogyatékosság: 2 pont 
    - gyermekgondozás: 2 pont 
    - halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
- 2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont 
- 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont 
- 4. nyelvvizsga / közép C: 2 pont 
- nyelvvizsga / felső C: 3 pont 
- OTDK 1-3. hely: 3 pont 
- publikáció: 2 pont 
- szakmai publikáció: 3 pont 
- TDK 1-3. hely: 3 pont 

 
Az összpontszám alapján a felvételit tettek együttesen és szakirányok szerint is rangsorolásra 
kerülnek. 
 
A felvételhez megkövetelt felsőfokú végzettség, a Hozott és a Többletpontok hiteles 
dokumentumokkal igazolandók. 
 
 

3. A jelentkezéshez kapcsolódó egyéb feltételek 
 
A szakra államilag finanszírozott és költségtérítéses formára lehet jelentkezni. 
  
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni, hogy a jelentkező mely szakirányt választja 1. és 2. 
helyen. Amennyiben a jelentkező ezt elmulasztotta, akkor a szóbeli vizsgát megelőzően a 
Vizsgabizottság előtt nyilatkoznia kell, hogy melyik szakirányt kívánja választani. A 
Vizsgabizottság ezt a nyilatkozatot a jegyzőkönyvben rögzíti. 

 
Az ELTE TTK Geográfus MSC szakán 2009-ben az alábbi szakirányok indulnak: 

• Geomorfológia szakirány 

• Regionális elemzés szakirány 

• Táj- és környezetkutatás szakirány 

• Terület- és településfejlesztés szakirány  



 
A megjelölt szakirányok akkor indulnak, ha azokra legalább 5 fő eredményes felvételi vizsgát 
tett (ennek hiányában a jelentkezők a 2.-ként megjelölt szakiránynál kerülnek figyelembe 
vételre). 

 
Felvételre kerül a rangsorban szakirányok szerint az első öt helyen szereplő jelentkező, 
továbbá a teljes szak intézményi felvételi keretszámát kitöltő jelentkezők.  
 

4. Egyéb 
 
A felvételi előkészítését és lebonyolítását ELTE Geográfus MSC Felvételi Bizottságai 
irányítják és végzik. 
 
Jogorvoslat: a karon egységesítendő eljárási módnak megfelelőn. 
 
A fenti felvételi rend nem vonatkozik a Földrajz modullal Tanári mesterképzésre jelentkezők 
felvételi eljárására. 
 
 
 
 
 
 
 


