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75. születésnapja alkalmából

BEVEZETŐ

Ha életútjára visszatekintünk, az első információnk, 

hogy nehéz időkben, 1939. május 1-jén született Szom-

bathelyen, ahol a gyermekkorát is töltötte. Édesapja ott 

volt patológus, majd körzeti orvos. Ő is az orvoslás felé 

indult, a családi hagyomány vezethette őt a Budapesti 

Orvostudományi Egyetemre. 1963-ban szerzett általá-

nos orvosi diplomát, és ez évben nyert felvételt a Buda-

pesti Orvostudományi Egyetem Bőr- és Nemikórtani 

Klinikájára, amelynek azóta is a munkatársa, 1992–2004 

között igazgatója, jelenleg professor emeritusa. 

1967-től bőrgyógyász szakorvos, de az évek során im-

munológus, valamint klinikai immunológus-allergológus 

szakorvosi képesítést is nyert. Tudományos téziseit (kan-

didatúra – PhD) is immunológiai témakörben védte meg 

1980-ban, dolgozatában a discoid lupus erythematosus 

(DLE) és szisztémás lupus erythematosus (SLE) kapcso-

latát vizsgálta. A klinikán 1987-ben nevezték ki egyetemi 

docensnek. 

Ekkoriban a budapesti Bőrklinikán még egy intézet 

működött. A II. világháborút követő súlyos népegész-

ségügyi problémák hívták életre az Országos Bőr- és Ne-

mikórtani Intézetet (OBNI), amelynek első igazgatója a 

klinikát irányító Földvári professzor úr volt. Az intézet 

országos hatáskörben szervezte és ellenőrizte a nemi be-

tegségek ellátását és gondozását, az allergiás megbetege-

dések alakulását, valamint a bakteriális és mycoticus kór-

okozók rezisztenciáját és a kezelési protokollokat. 

Kiépült országosan a bőr- és nemibeteg-gondozó (BNG) 

hálózat, amelynek szakmai irányítása, valamint az orszá-

gos adatok feldolgozása is itt történt. A szexuálisan ter-

jedő betegségek (STD) központi intézeteként az OBNI-

ban bakteriológiai, virológiai, mikológiai és szerológiai 

referencialaboratóriumok létesültek. 

Az immunológiai profi l mellett az intézeti munka irá-

nyítása és összefogása lett Horváth Attila másik fő felada-

ta: 1991-től 2005 márciusáig, az OBNI megszűnéséig, 

annak főigazgató főorvosa. Feladatait országos és nem-

zetközi szinten látta el: WHO AIDS-STD szakértő, a 

nemzeti AIDS-bizottság tagja, az Infektológiai Szakmai 

Kollégium tagja, részt vesz az MTA Orvosi Osztály In-

fektológiai Munkabizottságának (elnök) és Epidemioló-

giai Bizottságának (tag) munkájában. Kutatási területe 

kibővült, sokat foglalkozott a dermatovenerológia mik-

robiológiai vonatkozásaival, az STD-betegségek klinikai 

és társadalmi vonatkozásaival és a korai HIV-fertőzés 

immunológiai hatásaival. 1996-ban megalakította az 

STD Társaságot, amelynek alapító elnöke 2006-ig. 

1985-ben az Egészségügyi Minisztérium Nemzeti 

AIDS Bizottságának egyik alapító tagja. Nevéhez fűző-

dik a magyarországi HIV epidemiológiai szűrővizsgála-

tok megszervezése, amellyel nemzetközi vonatkozásban 

is úttörő munkát végzett, valamint a HIV-pozitívak 

STD-gondozásának megszervezése az OBNI-ban, ahol 

a HIV-vírussal és az AIDS-betegséggel kapcsolatos kuta-

tás feltételeit is megteremtette egy retrovírus-kutató cso-

port létrehozásával. 

Az OBNI 2005. március 31-én történt bezárása nehéz 

időszak volt a klinika életében, de feladatainak folytatására 

megalakult egy új, Országos STD Centrum és Diagnosz-

tikai Központ, amely ugyan igen szerény körülmények 

között harcolt a fennmaradásáért, de az ott megkezdett 

munka nem szakadt meg, a laborvizsgálatok lassan kor-

szerűsödtek, és mára fi atal, tehetséges kollégák folytatják 

azt, és felelnek meg magas szinten az új kihívásoknak. 

1991–2004 között fővárosi szakfelügyelő főorvos, 

1986-tól a Bőrgyógyászati Szakmai Kollégium tagja, 

majd 1994–1999 között az elnöke volt. 2001–2004 kö-

zött a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke, 1996–

2000 között a Magyar Sebkezelők Társaságának társel-

nöke. 

1. ábra Prof. dr. Horváth Attila
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Szervezésében kerültek megrendezésre a Kaposi Mór 

Nemzetközi Konferenciák, első vonalbeli amerikai és eu-

rópai kutatók bevonásával. A European Academy of 

Dermatology and Venereology (EADV) 2004. évi buda-

pesti konferenciájának elnöke, majd az EADV vezetőségi 

tagja.

Számos hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbi-

zottsági tagja, és a 2005-ig kiadott Magyar Venerológiai 

Archívum alapító főszerkesztője. Munkájának elismerése 

a Német STD Társaság és a Német Bőrgyógyász Társu-

lat (1998, 2004), valamint az Osztrák (2004) és Román 

(2004) Bőrgyógyászati Társaság tiszteletbeli tagságai, az 

Alpok–Danubia-Adria STD Working Group elnöksége 

(2002–2004), a Kaposi Mór-emlékérem és a 2012-ben 

átadott életműdíj, a Hőgyes Endre-emlékérem. 

Szólni kell a pedagógusról, a mesterről is. Generáció-

kat oktatott az orvoslásra, gyógyítani, nem egyszerűen 

kezelni tanultak tőle a fi atalok. Gazdag humorát, kritikus 

helyzetekben is találó megjegyzéseit sokszor felidézzük. 

Kutatási témáival, az STD-betegségek, az ahhoz kap-

csolódó új laboratóriumi vizsgálatok és eredmények is-

mertetésével köszöntjük Horváth Attila professzor urat 

75. születésnapja alkalmából, és tisztelettel ajánljuk ré-

szére az Orvosi Hetilap ezen számát, mindennapi klinikai 

és tudományos munkánkból készült összeállításunkat. 

Prof. dr. Kárpáti Sarolta

tanszékvezető egyetemi tanár,

a lapszám vendégszerkesztője
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