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Prof. Dr. Horváth Attila egyetemi tanár köszöntése 
80. születésnapja alkalmából

Laudation of Professor Dr. Attila Horváth on his 80th Birthday

Dr. Horváth Attila egyetemi tanulmányainak befejezését
követően 1963-ban nyert klinikai orvosi kinevezést. Szak-
képesítéseit bőr-nemigyógyászatból, orvosi kozmetológiá-
ból, immunológiából illetve klinikai immunológia és aller-
gológiából szerezte.  Ettől kezdve pályája töretlenül ívelt fel-
fele. 1972-ben adjunktusi, 1976-ban docensi, 1987-ben
egye temi tanári kinevezést kapott. 1984-től másodállásban
az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet helyettes főigazgató
főorvosa, majd 1991 -2005 között, az intézet megszűnésé-
ig annak főigazgató főorvosa volt. 

1992 és 2004 között látta el a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Bőr, és Nemikórtani Klinikájának tanszék-
vezető egyetemi tanári teendőit. 2009-ben emeritus professzor
címet kapott a Semmelweis Egyetemen.

Számos tudományos társaság, szakmai testület, nemzet-
közi tudományos szervezet tagja és tiszteletbeli tagja volt,

ennek megfelelően nemzetközileg is elismert szereplőjévé
vált az európai bőrgyógyász társadalomnak. Nevéhez fűzó-
dik számos nemzetközi rendezvény megszervezése, melyek
közül a legjelentősebb az EADV Tavaszi Szimpózium bu-
dapesti megrendezése 2004-ben.

Vezetői kvalitásai közül kiemelkedő a stratégiai gondol-
kodása, mely áthatotta klinika igazgatói és szakmai és
szakmapolitikai tevékenységét: beazonosította azokat a ki-
törési pontokat, melyek a bőrgyógyászat fejlődésének fő mo-
torjai lettek az elmúlt évtizedekben. 

Igen korán felismerte az immunrendszer fontosságát a bőr-
betegségek kialakulásában, ezt a tudását a mindennapi kli-
nikai gyakorlatba is sikerrel ültette át. Mindez átfogó klini-
kai ismereteivel és szakmai alázatával együtt vezetett kie-
melkedő klinikusi képességeihez. Minden egyes problémát
külön kihívásként élt meg, nem nyugodott és kitartott,
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amíg nem talált megoldást rájuk. Nagyszámú tanítványa mind
a mai napig sikerrel alkalmazza a tőle megszerzett immu-
nológiai szemléletmódot és tudást. 

Az onkológiai megbetegedések szakmán belüli súlyának
növekedését felismerve a klinika ilyen irányú profilját fej-
lesztette, melyet a klinika nevének bőronkológiával való bő-
vítése legitimizált. 

A dermato-venerológia mikrobiológiai vonatkozásai és az
STD betegeségek már kezdetektől fogva érdeklődése kö-
zéppontjába kerültek, ezen kórképek illetve a HIV fertőzés
elleni hazai küzdelem megszervezésében és mindennapi ki-
vitelezésében elévülhetetlenek az érdemei. A Magyar STD
Társaság megalapítója. 

Pályafutása során mindvégig nagy hangsúlyt fektetett a
gyógyítás, kutatás, oktatás egyetemi hármas egységének mind-
egyikére. Tudásának, szemléletmódjának átadása különösen
fontos volt számára, az általa fémjelzett időszakra méltán te-
kintenek tanítványai iskolaként. Munkásságát számos díjjal,
kitüntetéssel ismerték el: Kiváló orvos, Kaposi Mór érem,

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, Certifica-
te of Apprecitation of Internationale League of Dermatolo-
gical Societes, MOTESZ-díj, Hőgyes Emlékérem.

Tisztelt Professzor úr! Volt kollégái és tanítványai nevében
ezúton köszöntöm sok szeretettel 80. születésnapja alkal-
mából. Szakmai és vezetői nagyságát díjai és kitüntetései meg-
koronázták. Mi, volt kollégái és tanítványai azonban ismerjük
a szorosan vett szakmai kvalitásokon túlmutató széleslátá-
sát, nyitott egyéniségét, emberségességét és példamutató szak-
maszeretetét, melyekből szintén sokat merítettünk.

A Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle ünnepi lap-
számába azon témákból válogattunk egy csokorral, melyek
a klinika feltörekvő generációját foglalkoztatják mostanság.  

Isten éltesse sokáig jó egészségben! 

Hálával és tisztelettel a Semmelweis Egyetem Bőr-, Ne-
mikórtani és Bőronkológiai Klinika minden dolgozójának ne-
vében:

Sárdy Miklós és Holló Péter
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