Dusek Tamás laudációja
Berkes Judit
Kiváló Ifjú Regionalista Díjához
Berkes Judit 1989-ben született Egerben. Főiskolai tanulmányait
Egyetemen kezdte Egerben, majd a mesterfokú végzettséget a
Gazdaságtudományi Karán szerezte meg. Tanulmányai alatt többféle
részesült. Többször vett részt Tudományos Diákköri Konferencián,
helyezéseket ért el, valamint különdíjat is kapott.

az Eszterházy Károly
Szent István Egyetem
kiválósági ösztöndíjban
ahol első és harmadik

2013-ban nyert felvételt a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori
Iskolájába. Tanulmányait államilag finanszírozott nappali képzés keretében végezte. Doktori
tanulmányai alatt öt alkalommal nyerte el a nemzetközi mobilitást támogató Campus Hungary
ösztöndíjat, melynek keretében nemzetközi konferenciákon vett részt. Összesen 18 alkalommal
tartott előadást konferencián, ebből nyolcat angol nyelven. 2018-ban a Regional Science
Association International indiai világkongresszusán szekcióvezetőként is tevékenykedett.
2017 szeptemberében elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program doktorjelölti ösztöndíját, majd
2018 őszén a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói utánpótlás és hallgatói kiválóság
ösztöndíját.
Az MRTT vándorgyűlésein 2013 óta egy kivétellel aktívan részt vett. A kétévente Győrben
rendezett Fiatal Regionalisták Konferenciájának kétszer volt főszervezője, valamint ehhez
kapcsolódóan a Deturope című folyóirat különszámának szerkesztői feladatait látta el
témavezetőjével, Rechnitzer János professzorral. Szerkesztői munkáságának gyümölcse egy
tudományos monográfia és egy tanulmánykötet is.
2017 tavaszától a Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék főállású
tanársegédje, majd 2019-ben a sikeres doktori védését követően adjunktusa. Heti 12-14 órában
tart többféle statisztika kurzust magyar és angol nyelven. Ezen kívül tartott regionális
gazdaságtan, regionális politika, az EU regionális politikája, valamint operációkutatás
kurzusokat is. Minden félévben számos szakdolgozat konzulenseként segíti a hallgatók sikeres
záróvizsgáját. 2013 óta tizenkettő különböző projektben vett részt kutatóként, szakmai
asszisztensként, valamint tervezőként.
Judit kutatási témája erősen kötődik a területi statisztikához, annak mind alkalmazott, mind
módszertani oldalához. Otthonosan mozog a térinformatika világában is. A különböző területi
kvantitatív eljárások elsajátítása, kipróbálása iránt módszertani érdeklődése miatt is vonzódik.
Elszántan, szorgalmasan építi a tudományos pályáját, amelyhez ezidáig küzdelmes út vezetett.
Motivációjához sokat merített Sylvester Stallone filmjeiből. Rendkívül sokat dolgozik az
egyetemi oktatási feladatokon, kiválóan helytáll a magyar és angol nyelvű oktatás katedráján.
Aktívan vesz részt a tanszékhez köthető kurzusok megújításában, melyhez megbízható szakmai
tudással rendelkezik. Rendszeresen kérik fel az egyetemen zajló kutatások csapatmunkáiba,
illetve kutatócsoportok szakmai vezetésére.
Mindezek alapján Judit teljes mértékben méltó a díjra. Kívánom, hogy ez az elismerés további
ösztönzésül szolgáljon számára! Szívből gratulálok, további gyümölcsöző tudományos
kutatómunkát és sikereket kívánok!
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