Dr. Horváth Attila
Jogtörténész, jogász, tanár és alkotmánybíró.
1959-ben született.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1986-ban, Bölcsészettudományi
Karán 1987-ben végzett. 1986-tól tanít az ELTE Állam- és Jogtudományi
Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyik alapító tanára.
PhD fokozatot summa cum laude eredménnyel szerezett 2003-ban, majd
szintén summa cum laude habilitált 2010-ben.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam és Közigazgatási Karán 2013
júliusától tanszékvezető, majd intézetvezető.
2017 februárja óta egyetemi tanár.
Az Országgyűlés 2016-ban az Alkotmánybíróság tagjává választotta.
Hihetetlen munkabírású, széles látókörű, a társadalmi változások
érzékeny figyelője. Az okok-okozatok, a változások kutatója a múltban és
a jelenben.
A jog – történelem – irodalom – zeneművészet széleskörű ismerője és
ismeretterjesztője.
Már joghallgatóként elkötelezte magát Széchenyi személye és
munkássága iránt.
Széchenyit olvasva gondolta végig azt, hogy ő az egész magyar
társadalomért akar dolgozni. Így lett a magyar történeti alkotmány
kutatója, Szent István és Széchenyi István munkásságának nagy
ismerője.
Nem a jogi praktika, hanem a jogtudomány tanítására buzdít. Vallja, a
jogászi logika legfontosabb eleme az erkölcs. A Magyar Katolikus
Jogászok Egyesületének elnökségi tagja.
Hirdeti, kiemelten fontos az általános műveltség. Ennek érdekében az
egyetemen támogatja a színjátszás/a beszédkultúra és zenekultúra
művelés lehetőségét.
Fáradhatatlan szakember és sokoldalúságát bizonyítandó – szenvedélyes
vitorlázó.
Vállal ismeretterjesztő előadásokat is, a zenetörténet lelkes előadója.
Ötletekben kifogyhatatlan, melynek egyik bizonyítéka a „Pázmány szalon”
néven indult program is. Az egyetem dísztermében Szilasy Alex
zongoraművésszel közösen nagyszerű előadásokat szerveztek. Ezt a
sorozatot a pandémia kezdetéig a Közszolgálati Egyetemen is folytatta, a
rendezvények színhelye a Széchenyi Díszterem volt.

Ötlettől a megvalósításig tartalmi vonatkozásokban oroszlánrészt vállalt
1989-től kezdődően az Országos Széchenyi Kör által középiskolások
számára – Széchenyi István születésének 200. évfordulója alkalmából
(1991) szervezett országos vetélkedő lebonyolításában. Azóta is
támogatja a Kör munkáját, a Széchenyi Akadémia rendszeres előadója.
Lakóhelyén is aktívan szervez programokat.
A köztársasági elnök 2011-ben a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkereszttel tüntette ki.
2013 óta a fővárosi XVI. kerület díszpolgára.
Megtiszteltetés számunkra, hogy 2022-ben Széchenyi István gróf
emlékének ápolása érdekében kifejtett több évtizedes tudományos
munkája és
az Országos Széchenyi
Kör
ismeretterjesztő
tevékenységében vállalt aktív részvétele elismeréséül az Országos
Széchenyi Kör tiszteletbeli tagjává választhattuk.

