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 Peter Meusburger 1942. március 14-én született az ausztriai Lustenauban. Egyetemi 

tanulmányait földraz és angol szakon az Innsbrucki Egyetemen végezte, ahol diplomája 

megszerzése után 1968 és 1983 között oktatott, itt szerzett egyetemi doktori fokozatot 1968-ban 

és habilitált 1980-ban társadalomföldrajzból. 

1983-tól a Heidelbergi Egyetem professzora, ahol 24 évig, 2007-ig a Földrajzi Intézetben a 

Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéket vezette, s dolgozott a Földtudományi Kar 

dékánjaként és egyetemi rektorhelyettesként. Vendégprofesszorként oktatott több kontinens 

egyetemén. 2007-ben a Heidelbergi Egyetem első szeniorprofesszorává nevezték ki, amellyel 

egyrészt kutatói munkásságát, másrészt az egyetem egészéért végzett tevékenységét ismerték el. 

 

 Peter Meusburger 1998 és 2009 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel való 

kapcsolattartásért felelős rektori megbízott volt, sok oktatónk által jól ismert, kiváló 

szervezőkészségű, megnyerő egyéniség. 

 Tudományos munkássága a társadalomföldrajz területére koncentrálódik. Munkái közül 

kiemelkednek oktatásföldrajzi, a tudás térszervező szerepének földrajzi aspektusait vizsgáló 

elemzései. Ehhez kapcsolódóan foglalkozik a tudás és a hatalom összefüggéseivel, a képzettség 

területi különbségeinek vizsgálatával, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség okaival és 

összetevőivel, társadalmi mobilitáskutatással. 2008-tól Peter Meusburger, első geográfusként tagja 

az Új Párizsi Klubnak (New Club of Paris), amely a Római Klub mintájára a tudástársadalom és a 

gazdasági fejlődés összefüggéseit elemzi.  

 Ugyanezen témakörben a magyarországi jellemzők vizsgálata is munkásságának része. Az 

1980-as évek végétől rendszeresen végzett kutatásokat magyarországi témákban, amelyben 

elsősorban a képzettség területi különbségeit és annak hátterét, valamint a munkaerőpiac kapcsán 

a piacgazdasági átmenet társadalomföldrajzi vonatkozásait elemezte és publikálta. Tanítványaival, 

hallgatóival több alkalommal szervezett magyarországi tanulmányutakat, szakmai 

terepgyakorlatokat. Fontos szerepe volt a hazai geográfusképzés létrejöttében is, a hosszú előéletű 

német szakterületi oktatási-képzési tapasztalatok megismertetésével, átadásával. Az általa a fiatal 

kutatónemzedék számára szervezett, nemzetközi vonzású rendszeres heidelbergi tudományos 

rendezvényeken – meghívására - minden alkalommal részt vettek az ELTE fiatal oktatói, 

doktorjelöltjei is. 

 Aktualitása és magyar vonatkozásai okán feltétlenül kiemelendő, hogy Peter Meusburger 

szerkesztője a Heidelbergi Egyetem fennállása 625. évfordulójára, 2011-ben megjelenő különleges 

tematikájú atlasznak, amely az egyetem korábbi és mai nemzetközi tudományos és térbeli 

kapcsolati hálóját dokumentálja. E munka részeként széleskörű kutatómunkával feltárta 

Heidelberg és a magyar egyetemek közötti oktatási és kutatási kapcsolatokat, ezen belül 

egyetemünk névadója, Eötvös Loránd heidelbergi tanulmányait és kutatói, tudományos 

kötődéseit. 



 A gazdag tudományos és oktatói életmű, az egyetemünkhöz fűzödő sokszálú, 

gyümölcsöző kapcsolatok teszik érdemessé Peter Meusburger Professzor elismerését egyetemünk 

Doctor et Professzor Honoris Causa címével. 

 


