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Elekes Zoltán 1987-ben született Szegeden. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Karán végezte, ahol 2012-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát. Ezt követően
a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájába nyert felvételt, témavezetői Bajmócy
Zoltán és Lengyel Balázs voltak. Doktori disszertációját 2018-ban védte meg Summa Cum Laude
minősítéssel. Hazai tanulmányai mellett részt vett az Utrechti Egyetem nemzetközi gazdaságföldrajzi PhD
kurzusán.
Elekes Zoltán 2014-től a Szegedi Tudományegyetem tanársegédjeként dolgozott, majd 2019-ben az
egyetem adjunktusa lett. 2017-től az MTA KRTK Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület
Kutatócsoport tudományos segédmunkatársaként végez kutatómunkát. Emellett 2019-től az Umeai
Egyetem junior kutatója. Kutatási területe az evolúciós gazdaságföldrajz és regionális fejlődés, melyet újító
módon, a nemzetközi módszereket magyar gazdasági kontextusba ültetve végez. Legtöbb munkájában a
külföldi tulajdonban lévő vállalatok helyi hatását számszerűsíti, a kapcsolódó változatosság saját újszerű
számításmódjával. Kutatásai a tudományos közösség számára érdekes következtetések mellet hasznos
eszközöket kínálnak a helyi gazdaságfejlesztők számára is. Munkáival 2017-2018-ban az Új Nemzeti
Kiválósági Program doktorjelölti ösztöndíját nyerte el.
Megítélésem szerint Zoltán a szakterületének legkiválóbb hazai ismerője. Az evolúciós gazdaságföldrajz
vezető tudósaival (Ron Boschmaval, Rikard Erikssonnal) úttörő kutatásokon működik együtt. Publikációi a
tudományterület kiemelkedő nemzetközi folyóirataiban (Regional Studies, European Planning Studies)
jelentek meg, melyek mellett számos sikeres konferencia-előadással növelte nemzetközi ismertségét.
Eddig összesen 21 magyar nyelvű, 13 angol nyelvű és egy svéd nyelvű munkája készült. Az írásaira való
hivatkozások száma 52.
A fiatal hazai gazdaságföldrajzi generáció meghatározó egyénisége, karizmatikus tanár, sikeres TDK
dolgozatok témavezetője. A nemzetközi Young Economic Geographers Network alapító tagja.
Különös büszkeséggel tölt el, hogy a Kiváló Ifjú Regionalista Díjának alkalmából köszönthetem Elekes
Zoltánt. Az elmúlt években tanúja voltam annak, ahogy Zoltán rendkívül hosszú és küzdelmes utat bejárva
érett és elismert kutatóvá vált. Ezalatt bebizonyította, hogy segítőkészségével, bölcsességével,
kifinomultságával, lelkesedésével, a szakmánkhoz való mély kötődésével, kiváló elméleti és módszertani
felkészültségével, alaposságával nemcsak a közvetlen munkatársai elismerésére érdemes.
Meggyőződésem, hogy egy olyan kiváló ifjú kollégát díjazunk Elekes Zoltán személyében, aki a teljes
szakmai közösségünk erős pillérévé fog válni. Szívből gratulálok Zoltánnak és kívánom, hogy hasonlóan
gazdag lelkületű emberekkel gazdagondjunk tovább!
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