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SZAKMAI ÉLETRAJZ 
 
Személyes adatok 

név: Horbulák Zsolt 
lakhely: Béke u. 1. (Mierová), Párkány (Štúrovo) 943 01, Szlovákia 
telefon: (00)421 (0)907 742 799 
e-mail: horbulak@gmail.com 
 
Tanulmányok  

1990 – 1996 Comenius Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Pozsony: magyar-
történelem szak, szakdolgozat témája: Baross Gábor közlekedési és 
kereskedelmi miniszter életrajza 
 

1994 téli szemeszter és 
1995 téli szemeszter 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, 
Budapest: részképzésben való részvétel 
 

1998 – 2003 Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, Kereskedelmi Kar, 
• főiskolai szak: kereskedelmi vállalkozás, főiskolai dolgozat 

témája: nyíltvégű alapok Szlovákiában 
• mester szak: kereskedelem és marketing, egyetemi dolgozat 

témája: a VÚB bank [az Intesa Sanpaolo szlovákiai leányvállalata] 
internetes marketingje 

 
1998 – 2005 Comenius Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Egyetemes 

Történeti Tanszék, önköltséges levelező doktori képzés, a 
disszertáció címe: François de Tott báró családja az 18. századi 
Európa diplomáciájának a hátterében, genealógiai kutatások 
 

2012 – 2018 Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudo-
mányi Doktori Iskola, önköltséges egyéni doktori képzés, a 
disszertáció címe: Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar 
gazdasági reformokról 1968-tól a rendszerváltozásig 

 
Munkatapasztalatok 

1995. téli szemeszter Comenius Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Egyetemes Történeti 
Tanszék: demonstrátor 
 

1995. márc.–1996. jún. Szlovák Tudományos Akadémia, Történeti Intézet, Pozsony: 
tudományos segédmunkatárs, részmunkaidő, szakterület: 
Magyarország nemzetiségi politikája a 20. század elején 
 
 
 



Horbulák Zsolt, PhD. 

2001. júl. – 2001. dec. Szlovák Nemzeti Múzeum Történeti Múzeuma, Szlovákiai 
Magyarok Múzeuma, Pozsony: történész – kurátor. A csehszlovákiai 
magyar kisebbséget érintő dokumentumok, ill. tárgyi emlékek 
kezelése, megőrzése, elemzése  
 

2002. máj. – 2008. 
szept. 

exeDC: adatbázis-kezelő. A nyomtatott sajtóban illetve aktuális 
hírekből publikált anyagok feldolgozása a Reuters hírügynökség 
részére általában angol nyelven 
 

2005. szept. – 2014. 
szept. 

Független újságíró. Leggyakoribb témák: gazdasági elemzések, 
makrogazdasági prognózisok, gazdasági és politikai publicisztika, 
heti rendszerességgel befektetési tanácsadás, egyéb írások 
történelemből és közgazdaságból 
 

2008. okt.– 2013. márc.  
 

Szellemi szabadfoglalkozású vállalkozó: magyar-szlovák fordító 
 

2010. júl. – 2011. márc. Államigazgatási Gazdálkodás és Menedzsment Főiskola, Pozsony: 
főiskolai adjunktus, Kis-és Középvállalkozások Gazdálkodásának 
Tanszéke, kis-, egyéni- és családi vállalkozások menedzsmentjének 
oktatása 
 

2011. szept. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, 
Budapest, Kelet-Európa Tanszék: vendégtanár. Előadások tartása a 
szlovák-magyar történelmi kapcsolatokról.  
 

2012. jan. – 2012. dec. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja: levéltáros – tudományos 
munkatárs, a rendszerváltozás után megalakult magyar politikai 
pártok anyagának rendszerezése 
 

2013. jan. – 2018. jan. Trencséni Alexander Dubček Egyetem, Gazdasági és Szociális 
Tudományok Kara, Humán és Szociális Tudományok Tanszéke, 
adjunktus, oktatott tárgyak: szociológia, gazdaságszociológia, 
politológia, szociális biztosítás; szakdolgozatok vezetője, tudományos 
munka 
 

2018. ápr. – július Mezőgazdasági Kifizetési Ügynökség, Pozsony, referens, a piaci 
mechanizmusok és mezőgazdasági termékek specialistája. A 
mezőgazdasági támogatást igénylők adminisztratív ellenőrzése, a 
támogatások átutalása 
 

2019. szept. – 2020. 
aug. 

Selye János Egyetem, Komárom, Gazdaságtudományi és 
Informatikai Kar, Gazdaságtan Tanszék: egyetemi adjunktus, oktatott 
tárgy: gazdaságpolitika, KKV-k gazdaságtana, vállalatgazdaságtan; 
szakdolgozatok vezetője, tudományos munka 



Horbulák Zsolt, PhD. 

 
2021 szept. –  Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetgazdasági Kar: 

egyetemi adjunktus, oktatott tárgy: mikroökonómia, makrökonómia, 
gazdasági eszmetörténet; szakdolgozatok vezetője, tudományos 
munka 
 
 

Egyéb tevékenység és kompetenciák 

• Konferenciákon való aktív részvétel 
• Interjúk a rádió, televízió és a sajtó részére (Duna TV, Pátria Rádió, Szabad Újság, MTI) 
• Számítógépes ismeretek: Word, Excel, PowerPoint, internet, Outlook – felhasználói szint 
 

Nyelvismeret 

angol nyelv – aktív 
spanyol nyelv – középhaladó 
orosz, német nyelv – alapfok 
szlovák, cseh – kiváló 
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