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A hét féléves képzés a szilárd ásványi nyersanyagok, 
valamint szénhidrogének és vízkészletek kitermelé-
séhez szükséges mérnöki szakterületeket (földtani 
kutatás, nyersanyag-kitermelés és feldolgozás) fogja 

A hat féléves képzés során a geográfus hallgatók 
elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és 
települési környezet megértéséhez, értékeléséhez 
szükséges elméleti és módszertani alapokat, mely 
által alkalmassá válnak környezeti, tájminősítési és 
település elemzési szakmai kérdések megoldására,  
a földrajzi adatok adatbázisba rendezésére, kezelé-
sére, modern távérzékelési eszközök alkalmazásával 
(drónok, műholdak). Specializáció: Geoinformatika.

Az alapszakra épül a Kar Geográfus mester-
szakja. Alapos és mély ismeretanyaggal rendel-
keznek a minket körülvevő természeti és társa-
dalmi-gazdasági környezet működéséről, ezáltal  
a korszerű, természettudományos szemléletmódjuk 
miatt a szakon végzettek alkalmasak komplex ter-
mészettudományi és társadalomföldrajzi problémák 
feltárására, megértésére, megoldására. 

A geográfusok elhelyezkedhetnek országos hatás-
körű szerveknél, államigazgatási, vízügyi, környezet-, 
táj- és természetvédelmi intézményeknél, agráripari 
vállalatoknál, terület- és településfejlesztési szervek-
nél, kistérségi társulásoknál és önkormányzatoknál.

egységbe. Ezen szakismereteket Magyarországon 
csak nálunk lehet elsajátítani.  Az alapszakot elvég-
zők földtudományi mérnökök lesznek, akik alkal-
masak a földkéreg nyújtotta természeti erőforrások 
(ércek, energiahordozók, építőipari nyersanyagok, 
ritka ásványi nyersanyagok, ivóvíz, gyógyvíz és 
termál vízkészletek, geotermikus energia) kutatására, 
feltárására, illetve a készletek hatékony, gazdaságos 
és környezetkímélő módon történő kitermelésére 
és előkészítésére. Végzett mérnökeink alkalmasak  
a sajátos építmények építési, üzemeltetési feladata-
inak ellátására; vállalkozási és szakhatósági munkák 
elvégzésére; tervezési és egyszerűbb fejlesztési fel-
adatok önálló megoldására; komplex mérési, adat-
feldolgozási és tervezési munkákban való közremű-
ködésre. Specializációk: Víz- és nyersanyagkutató 
mérnök, Bánya- és geotechnika mérnök, Olaj- és 
gázmérnök, Nyersanyag-előkészítés mérnök.

Az alapszakra jelenleg 6 mesterszakunk épül: Föld-
tudományi mérnöki, Bánya- és geotechnikai mér-
nöki, Hidrogeológus mérnöki, Olaj- és gázmérnöki, 
angol nyelvű Olajmérnöki és Szénhidrogén-kutató  
földtudományi mérnöki.

Végzett mérnökeink – specializációtól függően – 
általában a hazai és nemzetközi földtani-geofizikai 
kutatással foglalkozó vállalkozásoknál, bányászati- és 
geotechnikai, valamint kőolaj- és földgázipari cégek-
nél, az energia-, építő- és gyógyszeriparban, környe-
zetvédelmi vállalatoknál, állam- és közhivatalokban 
helyezkednek el.

Az alapszakon végzettek nagy eséllyel folytathatják 
tanulmányaikat olyan angol nyelvű mesterszakos 
képzéseken is, melyek részben, vagy egészben a Kar 
oktatóinak közreműködésével valósulnak meg.

A hét féléves képzés után olyan környezetmérnö-
kök végeznek, akik az ipari termelés, illetve tele-
pülésüzemeltetés különböző területein jelentkező 
veszélyeket képesek felismerni, megelőzni, valamint 
a kárelhárítást megtervezni, irányítani. Az alapszakot 
elvégzők alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak 
és károk felismerésére, kezelésére, elhárítására; 
járatosak a természeti erőforrások észszerű felhasz-
nálásának módszereiben, a hulladékszegény tech-
nológiák kialakításában, működtetésében. Képesek 
technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok 

A Műszaki Földtudományi Kar műszaki és 
természettudományi képzési területeken 
három alapszakkal (BSc), nyolc mester szakkal 
(MSc), egy földtudományok tudományágban 
működő doktori iskolával, valamint hét szak-
irányú továbbképzéssel várja leendő hallgatóit.  
A képzések kialakításánál kiemelkedő figyelmet 
fordítottunk arra, hogy megfelelő számú szakot, 
specializációt tudjunk hallgatóink számára fel-
sorakoztatni a több-ciklusú képzési rendszerben.

A Kar három alapszakon indít képzést, mely  
a műszaki képzési területen 7 féléves, a földrajz 
alapszakon 6 féléves, és elsősorban gyakorlat-
orientált ismereteket ad. A három alapszakon 
összességében 7 specializáció közül választhat-
nak a hallgatók. Ezek döntő többsége országos 
viszonylatban egyedülálló, Magyarországon 
kizárólag itt, Miskolcon megszerezhető tudást 
jelentenek. Mindez a későbbiek során a munka-
vállalásnál is előnyös lehetőségeket kínál.  
A képzések az alábbi alapszakokon és speciali-
zációkon folynak.
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újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmat-
lanítására. Alkalmasak környezetvédelmi projektek 
tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére, hatásvizs-
gálatok elkészítésére, közigazgatási, önkormányzati 
és környezetvédelmi hatósági munkák végzésére. 
Specializációk: Hulladékgazdálkodás, Természeti 
erőforrás és környezetbiztonság. Az alapszakra két 
mesterszakunk épül: a Környezetmérnöki és a Hidro-
geológus mérnöki.

Végzett mérnökeink a hulladékfeldolgozással és 
-elhelyezéssel, újrahasznosítással foglalkozó cégek-
nél, az iparban a termelés és fejlesztés területein, 
környezet- és természetvédelmi hivataloknál, szak-
értői, tanácsadói és döntés-előkészítési munkákban 
kamatoztathatják tudásukat.
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