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1975 június 22-én született Kaposváron . Apai ágon több évszázados baranyai múltra visszatekint ő,
római katolikus család sarja. Pécsett él a családjával . Felesége Turcsányi Andrea közgazdász,
gyermekeik Keresztes Dorka Sarolta és Keresztes Péter Koppány.
A pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, számítástechnika i
programozó és képesített könyvel ő szakképesítéseket szerzett. Sok évig dolgozott programozóként,
térinformatikusként, valamint projekt koordinátorként . Főállású munkahelye mellett, a Pécsi
Tudományegyetemen végezte fels őfokú tanulmányait . Okleveles humánszervez ő, és oklevele s
közgazdász diplomákkal rendelkezik . A PTE-n földtudományok tudományterületen (a gazdaság i
földrajz területén, ezen belül közlekedésföldrajzi témában) szerzett PhD-fokozatot, summa cu m
laude minősítéssel, 2009-ben . Levelez ős doktoranduszként elsősorban közlekedésföldrajzi ,
településföldrajzi, munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkozott, publikációi f őleg közlekedéstudományi ,
illetve regionális politikával foglalkozó szaklapokban és kiadványokban jelentek meg .
Témavezetője Prof. Dr. Erdősi Ferenc volt.
2009-ben aktivistaként támogatta a frissen megalakult Lehet Más a Politika pártot . 2010-be n
tagként is csatlakozott . 2010-ben és 2014-ben Pécsett az LMP listavezet őjeként önkormányzat i
képviselőnek választották . Az LMP mindkét alkalommal polgármesternek jelölte a városban . Péc s
Megyei Jogú Város önkormányzati képvisel őjeként mindkét ciklusban a Városfejlesztési é s
Kommunális Bizottság tagjaként dolgozott .
2010-ben átvette a párt Baranya megyei szervezetének vezetését . 2013 és 2016 között háro m
alkalommal választották be a párt országos vezet ő testületébe. A 2014-es országgyűlési
képviselőválasztáson a Baranya megyei 2 . sz . választókerületben indult, a párt országos listáján a 6 .
helyen szerepelt, mandátumot nem szerzett . 2015-től az EU Régiók Bizottságának rendes tagja ,
ahol a gazdaságpolitika (ECON) és a természeti er őforrások (NAT) szakbizottságokban dolgozott . A
párt Nemzetpolitikai Műhelyének alapító tagja, majd 2017-től vezetője . 2018-ban az LMP országo s
listájának 6 . helyéről szerzett országgyűlési képvisel ői mandátumot.
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