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Dr. Csorba Péter 60 éves 
 

 
A közelmúltban a Debreceni Egyetem tájvédelmi és környezetföldrajzi tanszék 

vezetőjének, dr. Csorba Péter egyetemi tanárnak a 60. születésnapját ünnepeltük. 
A szűk körben lezajlott tanszéki értekezletet az ünnepelt számára meglepetésnek szántuk. 

Tudtuk, hogy tanszékvezetőnk nem szokta ünnepeltetni magát, s nem akartuk, hogy elzárkózzon 
a köszöntéstől. A tanszék tagjai viszont úgy gondolták, hogy Péter érdemei mindenképpen 
indokolttá teszik a laudációt. 

 
Az ünnepelt Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1977-ben szerezte 

földrajz-népművelés szakos diplomáját. Pinczés Zoltán – akkor még tanszékvezető egyetemi 
docens – meglátta benne a tehetséget, s már hallgató korában egyengetni kezdte szakmai útját. 
Az ő érdeme, hogy 1977-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem gazdasági és regionális földrajzi 
tanszékén tanársegéd, majd 1984–1987 között az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének 
aspiránsa lett. Itt Pécsi Márton akadémikus vezetésével írta meg kandidátusi disszertációját 
Tájökológiai tényezők minősítése és gyakorlati célú értékelése a Tokaj-Zempléni hegyvidék 
példáján címmel, s 1988-ban védte meg. 1990–1992-ben Humboldt-ösztöndíjasként 
Németországban kezdte el tájökológiai-tájszerkezeti kutatásait, amit aztán hazai környezetben 
tovább folytatott, s 2008-ban e témában MTA doktora címet szerzett. 

Egyetemi pályafutása is töretlenül ívelt felfelé. Miután a Humboldt-ösztöndíjas külföldi 
tartózkodásáról hazatért, egyetemi docensnek nevezték ki a KLTE Alkalmazott Tájföldrajzi 
Tanszékére. Kiváló munkabírását és széles látókörét bizonyítja, hogy a természet- és a tájföldrajz 
csaknem minden tantárgyát oktatta, s eközben is jutott elég energiája kutatásra, pályázati 
projektek vezetésére és azokban közreműködésre. Nyitottságára jellemző, hogy mind hazai, mind 
külföldi (TEMPUS és ERASMUS kereteket belül) szakmai együttműködések kísérik szakmai 
életútját. A hazai intézmények közül különösen a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi 
és Geoinformatikai Tanszékével épített ki szoros kapcsolatot, ami közös projektek szervezésében 
is megnyilvánult.  

2001-től az immár egységes Debreceni Egyetem tájvédelmi és környezetföldrajzi 
tanszékének vezetője. Tanszékvezetői kinevezése óta egyetemi megbízatások sorát kapta: a 
földtudományi intézet vezetője, oktatási dékánhelyettes, a tudományegyetemi karok (TEK) 
elnökhelyettese, jelenleg pedig az egyetem tanárképzési főigazgatója. 2013 februárjában vette át 
a földtudományi doktori iskola vezetését. 

Tudományos közéletünk megbecsült és elismert tagja, az MTA X. osztályának nem 
akadémikus közgyűlési képviselője, az osztály doktori bizottságának, valamint a 
természetföldrajzi tudományos bizottságának tagja. Külföldi elismerései közül kiemelkedik a 
Zólyomi Műszaki Egyetem tiszteleti tagsága. Munkatársként, vezetőként közvetlen, barátságos. 
Jó szervező, amit a Corvinus Egyetem tájvédelmi tanszékével közös, hangulatos szakmai 
kirándulások, összejövetelek is bizonyítanak. 

 
Kedves Péter! 
 
Kívánjuk, hogy az eddigiekhez hasonló tenniakarással, jó egészségben még hosszú ideig 

folytasd szakmai munkádat mindannyiunk örömére. 
 

 
Kerényi Attila, Debrecen 

 
 


