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Bajmócy Zoltán 1979-ben született Debrecenben, ahol általános és középfokú iskoláit is
végezte. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán
közgazdász-gazdálkodási szakon folytatta. Itt szerzett okleveles közgazdász diplomát 2003ban. Már egyetemi éveiben is kitűnt tehetségével, tudomány iránti elkötelezettségével és
magas színvonalú felkészültségével. 2002-ben az Oktatási Minisztériumtól Köztársasági
ösztöndíjban részesült, majd 2003-ban a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdasági Szekciójának II. helyezését érte el. Az egyetem után tanulmányait az
SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában folytatta, ahol kutatásvezetője Lengyel Imre
volt. 2004-ben az MTA SZAB Gazdaságtudományi Szakbizottságának pályázatán „Az üzleti
inkubáció szerepe a lokális gazdaságfejlesztésben” című kutatása elismeréseként I. díjat ért
el és megkapta a SZAB ezüstérmét. Doktori disszertációját 2007-ben védte meg.
Bajmócy Zoltán 2006-tól 2011-ig a Szegedi Tudományegyetem Közgazdasági és Gazdaságfejlesztési Intézetének munkatársaként tevékenykedett előbb tanársegéd, majd adjunktusi
minőségben. Jelenleg, 2011 óta a SZTE Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpontjának
docense. Már korán bekapcsolódott az egyetemi oktatásba, 2002 óta folyamatosan tart előadásokat és vezet szemináriumokat számos témakörben, különös tekintettel a helyi gazdaságfejlesztés, regionális innovációpolitika, valamint innováció és technológiamenedzsment
stúdiumokra. Régóta aktívan részt vesz az egyetemi közéletben: 2004–2006 között a
doktoranduszok képviselője volt több egyetemi fórumon, 2007 óta tagja, majd titkára a
GTK Tudományos Bizottságának. Évekig volt a Kari Tanács választott tagja, a Külügyi
Bizottság elnöke, tevékenykedett továbbá a Közgazdaságtani Doktori Iskola titkáraként, és
a Doktori Tanács tagjaként is. Részt vett a „Regionális és környezeti gazdaságtan” mesterképzés tantervének kidolgozásában és évekig látta el a szakképzési felelősi teendőit.
Sokoldalú tevékenységén belül különös figyelmet fordít a fiatalok tudományos munkájának
elősegítésére, több hallgató TDK dolgozatának konzulensi teendőit látta el igen eredményesen, volt közöttük OTDK I. helyezett is. Jelenleg két doktorandusz témavezetője.
Saját kutatásaiban figyelmét a regionális tudomány olyan kiemelt fontosságú témaköreire
irányítja, mint például a regionális és helyi fejlesztéspolitikák információs bázisai, döntéshozatali mechanizmusai valamint jóléti hatásai. Eddigi pályafutása során 18 angol és 49
magyar nyelvű tudományos közleménye jelent meg, munkáira 247 független idézés történt.
Felkért bírálóként többek között az Urban Studies, European, Planning Studies, Acta
Oeconomica, Tér és Társadalom, valamint a Közgazdasági Szemle folyóiratok munkájában
működött közre.
Bajmócy Zoltán rendkívül gazdag, eredményes egyetemi és kutatási tevékenysége mellett
igen aktív résztvevője a hazai és nemzetközi regionális tudományi közéletnek. Mindezt jól
mutatja 32 hazai, továbbá 19 nemzetközi konferencián tartott előadása is. A Magyar Regionális Tudományi Társaságnak 2003 óta tagja. Rendszeres és aktív résztvevője a tudományterület fontosabb hazai és külföldi konferenciáinak. 2012-ben elnyerte az MTA Bolyai
János kutatói ösztöndíját, valamint az EAEPE (European Association for Evolutionary
Political Economy) Herbert Simon díját.
Fentiek alapján Bajmócy Zoltán egyértelműen méltó arra, hogy a Kiváló Ifjú Regionalista
Díj kitüntetettjeinek sorába lépjen.
Őszintén gratulálok!

