
 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! 

 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy méltathatom Dr. Elek Sándor docens 

úr tevékenységét, abból az alkalomból, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

tiszteletbeli professzori címet adományoz elkötelezett munkájáért, amelyet a csíkszeredai 

gazdaságtudományi képzés létrehozásáért és megerősítéséért végzett, az elmúlt 16 év alatt. 

Fontosnak tartom munkásságának a szerepek felőli megközelítését felsorolni, hiszen nemcsak 

hogy kiváló oktatója egyetemünknek, hanem emellett az elmúlt 16 év alatt szívén viselte a 

csíkszeredai kar sorsát, számos alkalommal küzdött a kar jogaiért. Mindenekelőtt hálával 

tartozunk a Csíkszeredai Kar gazdasági képzésének megerősítéséért. 

Történt ugyanis, hogy 2002 májusában egy szerencsétlen baleset folytán, egy évvel a 

csíkszeredai kar alakulása után a Gazdaságtudományi tanszékvezető nélkül maradt. Elek 

Sándor ekkor hozott egy olyan döntést, amely révén elköteleződött a Csíkszeredai Kar iránt, 

és bár akkor még ő sem tudta, de azóta is életének fontos részévé vált az itteni helyszín. 

Akkori Corvinusos oktatóként (tanszékvezetőként), vállalta a tanszékvezetői tisztséget 

karunkon. Mivel akkoriban ideiglenes akkreditáció alatt állt az egyetem rendkívül fontos volt 

számunkra, hogy egy kiváló oktató támogatásának örülhettünk.  Azóta számos közös 

rendezvényt, kutatási munkát és gyűlést bonyolított le a tanszék és a kar keretében, nem 

sajnálva az időt és a hosszú utazásokat ennek érdekében. Intervallumokba szedve a karunkon 

végzett munkásságát a következőket emelném ki:  

 2002-től lett oktatója karunknak, és egyben tanszékvezetője is a Gazdaságtudományi 

tanszéknek. 2009-ig volt tanszékvezető, ezt követően pedig dékán helyettesi pozíciót 

töltött be egészen 2013-ig.  
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 2013-2016 közötti időszakban ismét a gazdaságtudományi tanszéket vezette.  

 2008–2012 között szenátusi tag volt, ahol a kar érdekei mellett erőteljesen kiállt. 

Elsősorban agrárgazdasággal kapcsolatos tantárgyakat oktat: Agrárgazdaságtant, Közös 

agrárpolitikát, Összehasonlító agrárpolitikát, Európai Unió gazdaságtanát, Vidékfejlesztést. 

Hosszú évek munkáját szentelte a gazdaságtudományi tanszék irányításának. Ugyanakkor 

folyamatosan támogatta a tanszék kollégáit, támogatta és irányította a közös publikációk 

elkészítését, ösztönözte és segítette a doktori tanulmányok befejezését a tanszéki kollégák 

számára, valamint közös kutatásokat szervezett és bonyolított le. Az agrárközgazdaság szak 

jövőjét szívén viselte, aktív részese volt az Agrárközgazdaság szak akkreditációs 

folyamatának is, ennek köszönhetően immáron 7 éve akkreditált szakként működtetjük. 

Fontosabb kutatási témái közé tartozik a részmunkaidős családi gazdaságok elemzése, 

amelynek köszönhetően több tanszéki kollégával közösen egy 2 éves kutatást bonyolított le, 

melynek a fő témája a Székelyföldi családi gazdaságok elemzése. A kutatói munka 

eredményeképpen közös publikációk és könyv is született. Aktív részese volt 

tanszékvezetőként az éves gazdasági konferenciánknak, melynek keretében rendszeresen 

szekcióvezetői szerepet töltött be.  

Az elmúlt időszakban közel 30 szakdolgozat vezetője volt, ugyanakkor amióta az egyetem 

megkapta az végleges akkreditációt aktív szerepet vállalt az államvizsga lebonyolításában, 

mint bizottsági tag.  A Corvinus egyetemmel közösen működtetjük 2010 óta a Vezetés és 

szervezés mesterszakot, amelyet Elek Sándor hathatós közbenjárásával sikerült elérni. 

Kivételes ember, kivételes erényekkel.  

Örülünk, hogy vele dolgozhatunk, hogy ma is része életünknek és most köszönthetjük! 

Hálával tartozunk neki, mindazért, hogy szívén viselte a csíkszeredai karon folyó gazdasági 

szakok minőségi oktatását.  Okos, bölcs, megfontolt tanácsaira, konstruktív javaslataira és 

kiváló emberségére még sokáig számítunk! Reméljük, hogy a jövőben is még jelen lesz a 

tanszék életében. 

Végül pedig szeretném megköszönni az egyetem, a Csíkszeredai Kar valamint a tanszék 

nevében is Elek Sándornak az eddigi munkáját és hogy hitt bennünk. Gratulálok a 

kitüntetéshez. Sok sikert és erőt kívánok további céljainak megvalósításához!  
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