
 

Életrajz 

 

 
1. A közalkalmazott személyi adatai 

Neve (születési neve): Horváth Zoltán György 
Anyja neve: Pálmai Irén    
Születési hely, idő: Budapest, 1967. október 12.  

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok 
A közalkalmazotti jogviszony kezdete: 1995. január 1. 

A közalkalmazott besorolása: mesteroktató   

3. Iskolák, végzettségek, díjak 
1974-1976 Radnóti Miklós utcai Általános Iskola (Budapest, XIII. kerület) 

1976-1986 Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, XII. kerület) 
 1986 Érettségi a budapesti Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban 

 1979, 1980 Kis Matematikusok Baráti Köre országos 11. és 13. helyezés 
 1986 OKTV Matematika 33. helyezés – miniszteri dicséret 
1986-1991 BME Villamosmérnöki Kar Műszer- és Irányítástechnika szak, 

Irányítástechnika ágazat 
 1988, 1989 Kari TDK-konferencián III., majd II díj  

 1991 BME MSc diploma, diplomaterv témája: „Nemlineáris hálózatok 
frekvenciatartománybeli analízise”  

1991-1994 BME PhD képzés summa cum laude minősítéssel befejezve 

      BME-n távoktatási oktatóképzés elvégzése 

4. Nyelvismeret 
Német nyelvből magyarországi és németországi (ZOP) felsőfokú nyelvvizsga, 

angolból és oroszból középfokú állami nyelvvizsga,  
társalgási és művészettörténeti olasz nyelvismeret 

5. Oktatási tevékenység 

1992 február óta a HVT-n (és az előd EVT-n)  
Nagy óraszámban tanít a villamosmérnöki és az informatikai szakon egyaránt, 

magyar mellett német és angol nyelven, az elmúlt években kétszer volt a kar kiváló 
oktatója arany fokozattal (2015 tavasz, 2016 tavasz), egyszer ezüst fokozattal (2016 

ősz), és rendszeresen szerepel az egyetem 100 legjobb oktatója listán (az utóbbi 10 
évben, azaz 20 félévben 9-szer).  Tanköri foglalkozások vezetése a rendszer 
beindítása óta folyamatosan, 2021 szeptember óta a tanszék szakmai 

gyakorlatosainak adminisztrálása, mint kiegészítő oktatási tevékenység, számos 
esetben tartott JR1-2-ből évfolyamszintű konzultációt. 

 
6.  Publikációs tevékenység 

Szerzőként vagy társszerzőként eddig 17 könyve jelent meg a kutatási eredményei 

alapján építészettörténeti, művészeti és kultúrtörténeti témákban, a legutolsó 2020-
ban. Szerzőként vagy társszerzőként további 7 irkafűzött könyvecske formájában 

megjelentetett cikk/tanulmány. Számos folyóiratcikk megjelentetése. Rendszeresen 
tart tudományos ismeretterjesztő előadásokat, a BBK interdiszciplináris konferenciák 
rendszeres résztvevője volt (e konferenciák megrendezésének teljes időtartama alatt). 

Publikációk részletesebben: http://www.kalotaalapitvany.hu/romanika/ 

 


