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Dr. Horváth Attila jogász és történész, az oktatási és kutatási területe szerint: 
jogtörténész, egyetemi docens. Habilitált, az egyetemi tanár cím várományosa. 
Jelenleg tanszékvezetı, és intézetvezetı a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Közigazgatás-tudományi Karán. Tanít még az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken és a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának alapító 
tanárként, a Jogtörténeti Tanszéken.  
 

Az egyetemi oktatási és kutatási témái a jogtörténethez kapcsolódnak, így 
elsısorban: 
- A magyar magánjog története,  
- a kereskedelmi jog-,  
- a részvénytársasági jog-,  
- az alkotmányjog-,  
- az alkotmány- és közigazgatás-,  
- a nemzetiségi jog története,  
- továbbá az 1945 utáni alkotmány- és jogfejlıdés,  
- a szocializmus korszakának jogtörténete,  
- híres perek – koncepciós perek,  
- a magyar alkotmány és egyetemes jogtörténet, 
- illetve Széchenyi-életmő kutatója, ezen belül is kiemelten vizsgálja 
Széchenyi hatását a jogra és a társadalomra.  
 

Tudományos elıadásait általában magyar, estenként a külföldi egyetemeken 
(Hamburg, Prága, Basel, Jéna) német nyelven tartja. 
 

Sok konferenciának szervezıje. Kiemelve pár témát, amely területekrıl eddig 
nem esett szó:  
- Nyári Egyetem szervezése a határokon túli magyar jogászoknak, 
joghallgatóknak,  
- Tóth Ilona koncepciós pere és a kádári megtorlás,  
- Az adózás története,  
- Mindszenty-konferencia. 
 

Dr. Horváth Attila szakkollégiumok alapítója is. Nevéhez is kötıdik például:  
- a Bibó István Szakkollégium,  
- a Szent Ignác Szakkollégium,  



- a Morus Szent Tamás kollégium alapítása. 
 

Igen széleskörő a tudományos ismeretterjesztı tevékenysége. Elıadásainak 
témái változatosak és a lista felsorolhatatlanul hosszú. Évente közel félszáz 
elıadás tart. Gyakran kérik fel TV-rádió szereplésre, dokumentumfilmekben 
való közremőködésre, illetve tudományos bizottságokba való részvételre, így 
például részt vállalt a 2006-os bőncselekményeket vizsgáló Civil Jogász 
Bizottságban és az ún. Balsai-bizottságnak is tagja volt. 
 

Számunkra a legkedvesebb a Széchenyi-életmőhöz kapcsolódó közösségi 
munkája. Széchenyivel való kapcsolatát megalapozta, hogy egyetemista 
korában saját érdeklıdésének kielégítése céljából összeállított egy Széchenyi-
bibliográfiát. Nem véletlen tehát, hogy a „gróf Széchenyi István minden írása” 
címő cd szerkesztıbizottságában ı végezte el Szentkirályi Elemér: Kalauz 
Széchenyi István megismeréséhez címő bibliográfiájának kiegészítését az 
1987-2000-ig terjedı idıszak Széchenyi-irodalmával.  
 

Sok egyesületnél, civil szervezeteknél tart elıadásokat. Például: Országos 
Széchenyi Kör, Rotary Club, Rubicon történelmi magazin szervezésében 
elıadások történelemtanároknak, jogtörténeti tudományos Diákkörök, 
Pázmány Pódium, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Füzér Egyesület, 
Széchenyi Társaság vagy a Mindentudás Egyeteme. 
Elıadásai, illetve szakértıi álláspontjai láthatók, illetve hallhatók a különbözı 
médiában (MTV, HIR TV, ECHO TV, Duna TV, Kossuth Rádió, Katolikus 
Rádió, Petıfi Rádió, Mária Rádió, és Lánchíd Rádió).  
 

Közéleti tevékenységére jellemzı, hogy közel két tucat civil szervezettel tart 
szoros kapcsolatot akár mint alapító, vagy tisztségviselı a Magyar Jogász 
Szövetségtıl a Széchenyi Alapítvány kurátorságán, Hittel a Nemzetért 
Alapítvány (alapító elnök), Országos Széchenyi Kör, Széchenyi Társaság, 
Rákóczi Szövetség, Deák Ferenc Társaság (alapító), Október 23 Alapítvány 
(alapító), Pázmány Pódiumon, keresztül a Velencei Tavi Vízisport 
Szövetségig (ahol a Fegyelmi Bizottság elnöke) 
 

Viszonya a társadalomhoz igen pozitív. Eddigi munkásságából is látható, 
hogyan pártolja a haladó gondolatokat, nem csak beszél róluk, hanem igen 
sokat tesz azok megvalósulása érdekében. 25 éves kapcsolatunk alatt egyszer 
sem fordult elı, hogy akadályokra hivatkozott volna, amikor egy terv 
végrehajtásához segítséget kértem tıle, sıt! Legutóbb is ı volt az egyik 
legfontosabb partnerünk gróf Széchenyi István szellemi örökségének 
hungarikummá nyilvánításában.  



 

Személyiségére és tevékenységére mások is felfigyeltek, hiszen a 

- Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt tulajdonosa, a 

- XVI. kerület díszpolgára,  
Megkapta az Eötvös Lóránt-emlékérmet, 
- a Pro Facultate díjat (a hallgatók szavazatai alapján több alkalommal is a kar, 
illetve az évfolyam legjobb elıadójává választották), 
- az 1956-os emlékérmet, 
- Vitézi Rend Ezüst Nemzetvédelmi Keresztjének Polgári Fokozatát, 
díjazta, a MTA Tudományos Minısítı Bizottsága,  
Tiszteletbeli 56-os 

és Mindszenty-emlékéremmel is kitüntették.  
 

Errıl külön kell pár szót szólni.  
 

Lakóhelyén, a Hittel a Nemzetért Alapítvány keretében kezdeményezték és 
hatalmas társadalmi összefogás keretében Rákosszentmihályon a XVI. 
kerületben a Szent Mihály plébániatemplom elıtt felállították Mindszenty 
József bíboros úr – közadakozásból készült elsı egészalakos – köztéri bronz 
szobrát. Ebben a munkában motor volt Horváth Attila felesége – aki szintén 
jogász – és két leánya is. A körplasztika Domonkos Béla szobrászmővész 
alkotása. 
 

Több jogi, illetve egyetemi orgánum szerkesztésében vesz részt, de tagja a 
Széchenyi Fórum.hu portálrendszer szerkesztıbizottságának is. 
 

Legfontosabb publikációs munkásságáról csak számokban tehetünk itt 
említést: 
12 önálló kötet, 15 tankönyvrészlet, 107 tanulmány, 10 oktatási anyag, 
tankönyv, jegyzet, tansegédlet 
E helyen nem eshet szó a mőveinek impaktfaktoráról, és a többi publikációs 
területekrıl.  
 

Meg kell viszont említeni Szilasi Alex zongoramővésszel a Pázmány 
Szalonok és az Eötvös Szalonok izgalmas programjainak szervezését és 
prezentálását, amelyeken ha valaki csak egyszer is ott volt, soha sem 
felejtheti. A nagy sikerre való tekintettel több programot meg kellett ismételni. 
 

Dr. Horváth Attila eddigi pályáját áttekintve – bár nem mondhattam el róla 
sok fontos dolgot – megállapíthatjuk, olyan mély, olyan széles és olyan 



hasznos a munkálkodása, hogy már csak okulásul is indokolt a kérdés: Attila, 
mond, hogyan csinálod mindezt? 

Egyszer talán 23 évvel ezelıtt tanúja voltam annak, hogy a Kortársunk 
Széchenyi Középiskolai Vetélkedı zsőritagjaként osztályozta a versenyzık 
helyben összeállított dolgozatát. Csak azt láttam, hogy pár pillanatig nézte a 
kéziratokat és máris ráírta a pontszámot. Leellenıriztem, soha sem tévedett. 
Gyors és hatékony. Valószínő, hogy egyéb tevékenységeire is ez jellemzı. 
Egy dologban egészen biztos vagyok, hogy mindez az eredmény nem jöhetett 
volna létre, ha nem lenne biztos, kiegyensúlyozott családi háttere. A dicséret 
így nem csak a díjazottunkat, hanem annak feleségét dr. Herman Editet és két 
szép leányukat is illeti.  
 

Széchenyi 1841. december 1-én, Mészáros Lázárhoz intézett levelében foglalt 
intelmének, amely szerint „… csüggedést nem ismerı türelemmel teljesítse 

saját körében nagy és kicsi, hazafiúi tisztét.” Attila és családja teljes 
mértékben megfelel. 
 

Dr. Horváth Attila jogtörténész, széleskörő tudományos oktatói és közéleti 
ismeretterjesztı tevékenységét különösen a Széchenyi-ismeret növelése 
érdekében kifejtett munkáját Társaságunk a Széchenyi Társaság Díja kitüntetı 
elismerésben részesíti. Munkálkodását emlékéremmel köszönjük meg, 
egészséget kívánunk kutatásainak folytatásához, és azt kérjük, hogy legyen 
továbbra is társunk a Széchenyi-ismeret növelésére irányuló törekvésünkben.  
 
 
* Elhangzott 2014. szeptember 19-én a gróf Széchenyi István 223. születési évfordulója alkalmából 
tartott emlékülésen. 
 


