
http://

Tájékoztató az ELTE Geológus 
MSc szakjáról

A Geológus MSc szak alapvető célja a 
nemzetközi munkaerőpiacon is verseny
képes okleveles geológusok képzése, 
akik a felsőoktatási mesterképzési sza
kok általános képesítési követelményei
nek megfelelően rendelkeznek a geo
lógiai gondolkodásmóddal, szemlélettel, 
elméleti és gyakorlati tudással. A végzett 
hallgató birtokában van azoknak a vizs
gálati elveknek, módszereknek, melyek a 
szilárd és folyékony ásványi nyers anya
gok (érc, építőanyagok, szénhidrogén 
és hangsúlyozottan a víz) felkutatásához 
szükségesek. Tudományosan megala
pozott környezetvédelmi szemlélettel és 
technikákkal rendelkezik, meg tud olda

ni nemrutin jellegű környezet és víz
gazdálkodási feladatokat. A kiváló hall
gatók érettek a geológia minden területén 
a magasabb szintű tudományos kutatási 
feladatok tervezésére, végrehajtására, 
eredményeik nemzetközi fórumokon való 
bemutatására. A képzés megalapozza a 
doktori iskola kurzusait, kutatási prog
ramját. 

A szakirányokról

Ásványtan-Kőzettan-Geokémia – 
Ásványi nyersanyagkutatás –  
Archeometria szakirány
Jellegéből adódóan megköveteli, hogy 

a hallgatók a műszeres/laboratóriumi 
vizsgálati módszerekben jelentős jártas
ságra tegyenek szert. Képessé válnak 
alapkutatási igényű mineralógiai, petroló
giai, geokémiai vizsgálatok elvégzésére. 
Ez az a szakirány, amely az ércek és 
vegyesásványok ipari kutatásának ter
vezésére és kivitelezésére, valamint e 
munkák irányítására is felkészíti a geoló
gusokat. 

Ami az archeometriát illeti, elsősorban 
az ásatásokon előkerült kő, és fém esz
közök, kerámiatárgyak nyersanyagai
nak lelőhelyazonosítását, valamint az 
egykori technológiák megismerését 
segítik, de a feltárt rétegsorok terepi 
vizsgálata alapján hozzá tudnak járulni 
az őskörnyezeti rekonstrukció elkészíté
séhez is. 

Őslénytan-Földtan szakirány
Ez a szakirány adja meg a megfelelő 

alapképzettséget az őslénytannal foglal
kozó paleontológus számára, és innen 
kerülnek ki azok, a szükséges réteg
tani, tektonikai és szedimentológiai is
meretekkel rendelkező geológusok, akik 
rendszeres földtani térképezési fela
datokat magas szinten képesek ellátni 
és tudásukkal széles körben szolgálják 
a társadalmi igényeket, mind a nyers
anyag kutatás (kiemelten a szénhidro
gének), mind a környezetvédelem terén 
(pl.földtani veszélyforrások feltárása/el
hárítása). Ez a szakirány nyújtja a leg át
fogóbb alapismereteket a föld és az élet 
fejlődéstörténetének és a globális folya
matok részleteinek minél tökéletesebb 
megértéséhez.

Hidrogeológia-Környezetföldtan-
Szénhidrogénföldtan szakirány
A hidrogeológia a felszínalatti vizek 

feltárásával, valamint a velük való gaz
dálkodás tervezésével és kivitelezésével 
foglakozik. A képzés, a legfontosabb 
gya korlati/műszaki ismeretek mellett en
nek természettudományos hátterét hang
súlyozza. A képzésben kiemelt szerepet 
kap a medencehidraulika, a karszthidro
geológia és a geotermia.

 A környezetföldtan többek között a 
területhasználattervezésben, termé
szet védelemben, hulladékelhelyezés
ben valamint a felszínalatti vizeket érintő 
szennyeződések feltárásában és a károk 

elhárításának tervezésében jut megha
tározó szerephez

A szénhidrogének kutatásával, ter
melésének előkészítésével foglalkozó 
geológus számára elengedhetetlen a 
földkéreg felépítésének és  fluidumainak 
alapos ismerete és tisztában kell legyen 
a szénhidrogén termelés/felhasználás 
környezeti kockázataival is. 
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Tehettséggondozás a geológus 
mesterszakon

Az ELTEn a tehetséggondozás egyik 
kiemelt lehetőségét kínálja – minden ter
mészettudományos szak számára – a 
Bólyai Kollégium interdiszciplináris kollé
giumi oktatási/kutatási programja. Ez
zel párhuzamosan, tehetséges diákok 
fejlődését szolgálja a tudományos diák
köri kutatások rendszere is. A Geológus 
MScszakon általános gyakorlat továbbá 
az, hogy a legkiválóbb hallgatókat az ok
tatók bevonják saját kutatási programjaik
ba, velük közös publikációkat készítenek, 
és eredményeiket közösen mutatják be 
hazai és nemzetközi tudományos fóru
mokon. 

A képzés eredményeként 
megszerezhető konkrét  

kompetenciák:
1. A nagy földi rendszerek folyamatai

nak megértése; eligazodás a geológiai 
idő és a globális térszemlélet alapján a 
mai környezetfejlődési folyamatokban; 
mind ezek közvetítése a rokon tudo má
nyok felé.

2, Geológiai szemléletű adatgyűjtés 
és értelmezés, rétegtani és geodinamikai 
szintézisek, ősföldrajzi és őskörnyezeti 
rekonstrukciók, szedimentológiai és 
szer  kezetföldtani modellek kimunkálása. 
A magyar és az angol szaknyelv elsajátí
tása és aktív alkalmazása.

3, Ásványok, kőzetek, ősmaradványok, 
felszíni és mélyföldtani objektumok terepi, 
laboratóriumi (műszeres) vizsgálata, do
kumentálása és innovatív értelmezése.

4, Alapvető geológiai, geokémiai, pa
leo biológiai és geofizikai vizsgálati tech
nikák, módszerek komplex alkalmazása 
és értelmezése. 

5, Különböző célú és jellegű földtani tér
képek felvétele, szerkesztése, elemzése; 
földtani szelvények szerkesztése földtani 
és geofizikai alapanyagból. Mélyföld
tani térképek, térmodellek szerkesztése. 
Távérzékelés alkalmazása különböző 
tér képezési feladatok céljára.

6, Földtani jelentés, alkalmazott föld
tani dokumentáció elkészítésének, szer
kesz tésének képessége. 

7. Képesség különböző szilárd és fluid, 
ásványi nyersanyagok (szénhidrogén, víz, 
ércek, vegyesásványok építőanyagok) 
prognosztizálására, kutatására, a kuta
tás és termelés megtervezésére, készlet
becslésére.

8, Medencehidraulikai ismeretekre 
alapozva a felszíni vizek valamint po
ró zus és karsztos/hasadékos kép  ződ 
mé  nyekben tárolt felszínalatti vizek ku
tatásának tervezése és végrehajtása, 
víz  gazdálkodási (kiemelten termálvíz
gazdálkodási) problémák megfogalmazá
sa innovatív megoldási javaslatok kidol
gozása. Üledékes medencék, felszínalatti 
vízáramlási rendszereinek komplex tér
képezése, tudományosan megalapozott 
hidrogeológiai szintézisek kimunkálása.

9. A számítástechnika geológiai alkal
mazásainak (pl. GIS) és geomatematikai 
módszerek alapvető ismerete, készség e 
módszerek alkotó fejlesztésére. 

10. Környezetszennyezési problémák 
kutatási és kárelhárítási módszereinek 
ismerete, környezetgazdálkodási prob
lé máinak megoldása (hatástanulmányok, 

sérülékenységi elemzések, az ezekkel 
kapcsolatos módszertani fejlesztések). 

11. Képesség a földtani veszélyfor
rások és földtani időtávlatban veszélyes 
objektumok geológiai szempontú érté
kelésére.

12. A felszín alatti víz földtani ható
tényező szerepének és a vízkőzet köl
csönhatásoknak a kezelése környezet és 
természetvédelmi problémák megoldá
sá ban, illetve a megoldási javaslatok 
meg tervezésében. 

13. Gazdasági folyamatokban, vállal
kozásokban való részvételi képesség a 
geológiai kutatás integrálásával.

14. Képesség tudományos kutatómun
ka önálló végzésére szakmai irányítás 
mellett. A munka dokumentálása, tudo
mányos cikkek írásának, tudományos 
előadások megtartásának képessége. 

Fenti, pontokba szedett kompetenciák 
elsajátítását jól szolgálják mind azon el
mé  leti és gyakorlati tárgyak, me lyeknek 
ok tatói a szakterület, tudományos minő sí
téssel rendelkező, kiemelkedő kép  vi se  lői.

Geológus mesterszak

geologus.indd   2 2009.01.18.   21:25:02


