ÖSSZEFOGLALALÓ
az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 2013. évi tevékenységéről
Az Osztálynak 36 akadémikus és 21 nem akadémikus közgyűlési képviselő tagja volt 2013-ban.
Ezen kívül 5 fő tanácskozási joggal vett részt az osztályüléseken. A külső tagok száma 27, akik
kimagasló aktivitást mutatnak többek között osztályrendezvények szervezésében is. A tiszteleti
tagok száma 28.
2013-ben 10 rendes osztályülést tartott az osztály. Az osztályhoz 6 tudományos bizottság - az
egyik tudományos bizottságnak 2 munkabizottsága van – valamint 3 doktori bizottság és egy
osztályközi állandó bizottság tartozik.
Az osztály három doktori bizottsága és a felkért bírálók 21 pályázó esetében végezte el a
habitusvizsgálatot a 2013. évben, amelyből egyet nem javasolt az osztály további eljárásra
bocsájtani, míg egy pályázó visszavonta a dolgozatát még az eljárás előtt. Mindösszesen 18
doktori ügyet javasolt az osztály további eljárásra bocsájtani. A védés után 15 munka esetében
foglalt állást az osztály, ahol minden esetben támogatta a fokozat odaítélését 2013-ban. 2013.
december 4-én 19 új MTA doktora vehette át az oklevelét, akik az Orvosi Tudományok
Osztályán folytatták le eljárásukat.
Az osztály 6 új egyetemi tanári pályázatot véleményezett tudományos szempontból a
Semmelweis egyetem rektorának a kérésére 2013-ban. Továbbá határozott, hogy tanszékvezetői
kinevezéseket, és a professor emeritus cím odaítélését nem vizsgálja tudományos szempontból.
Az akadémikus osztálytagok 18 kitüntetést kaptak 2013-ban, az osztályhoz tartozó közgyűlési
képviselők 5-öt, a tanácskozási jogú tagok is 3 kitüntetésben részesültek. Az osztály Csanády
Miklóst jelölte Eötvös József-koszorúra 2013-ban. A Simor Pál Rákkutató Alapítvány „Pro
optimo merito in pancreatico-oncologia” díját 2013-ban Bezsilla János és Győrffy Balázs kapta.
Az alapítvány által adott másik „Pro optimo merito in pancreatico-oncologia” Ifjúsági díját 2013ban nem adták ki. Az Osztály 2013-ban Valálik István – Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet
című könyvét, és a Journal of Behavioral Addictions című folyóiratot jelölte az Akadémiai Kiadó
Nívódíjára. Az Akadémiai Szabadalmi Nívódíjra 2013-ban az Osztály nem tett javaslatot.
Az osztály továbbá figyelemmel kíséri, segíti és értékeli az orvostudomány területén folyó
tudományos tevékenységet, valamint követi a tudományos kutatóhelyek (elsősorban az osztályhoz
tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) munkáját. A KOKI nemcsak itthon, de
a nemzetközi színtéren is kiemelkedő tudományos munkát végez. Az osztály 37 köztestületi
jelentkezőt javasolt felvételre.
A tudományos osztály kiemelkedő rendezvényei 2013-ban a következők voltak. A 2013. 02.
04-i Krompecher-emlékelőadás a Magyar Onkológiai Társaság Krompecher Díjának átadásával
egybekötve. A 2013. 02. 20-i humán spermium hyaluronsav-kötődése, és ennek gyakorlati
jelentősége című tudományos ülés. A 2013.05.08-i Közgyűlési előadás: „Selye szimpózium”
tudományos ülés. A 2013. 05. 09-i „Facts & memories on Dr. Hans Selye: Recollections of his
students & coworkers” című kerekasztal megbeszélés a Semmelweis Múzeumban. A 2013. 06. 05i IAMP/FEAM workshop, “Integrated education in One Health”. A 2013. 10. 18-i a Félezer éves
magyar orvosi nyelv, Lencsés György-emlékelőadások. A 2013. 11. 05-i MTÜ rendezvény:
„Magyarországi cigány lakosság egészségi állapota” tudományos ülés az Osztály Megelőző
Orvostudományi Bizottsága szervezésében. A 2013. 11. 08-09-i MTÜ rendezvény: „Újdonságok a
Neuroimmunológiai gyakorlatban” című konferencia, Magyar Neuroimmunológiai Társaság
(MANIT) I. Kongresszusa, Esztergom-Búbánatvölgy. A 2013. 11. 13-i MTÜ rendezvény:
„Jelátvitel és klinikum: a labortól a betegágyig” című tudományos ülés. A 2013. 11. 18-i „Az agy
mikrodisszekciójának 40 éve”, Palkovits Miklós akadémikus 80. születésnapja tiszteletére
rendezett szimpózium. A 2013. 11. 22-i MTÜ rendezvény: „JAKs and STATS in health and
disease” című angol nyelvű tudományos ülés. A 2013.11.28-i MTÜ rendezvény: „Új perspektívák
a magyar gyógyszerkutatásban előadássorozat – II. A neuroprotekció kihívásai és lehetőségei”
című tudományos ülés, az Orvosi Tudományok Osztálya, az Osztály Elméleti Orvostudományi

Bizottsága, az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottsága és a Magyar
Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság szervezésében. A 2013. 11. 29-i MTÜ rendezvény:
„Kísérletes, molekuláris biológiai és klinikai fejlesztési irányok a hepato-pancreato-biliaris
sebészetben” tudományos ülés és „Pancreassebészet” ünnepi ülés Flautner Lajos 75.
születésnapja tiszteletére.
A Simor Pál Rákkutató Alapítvány által adott „Pro optimo merito in pancreatico-oncologia”
díjat 2013-ban Bezsilla János és Győrffy Balázs kapta. A Simor Pál Rákkutató Alapítvány által
adott „Pro optimo merito in pancreatico-oncologia” Ifjúsági díja 2013-ban nem lett odaítélve.
2013-ben a Zsigmond Diabetes alapítványnak nem adott pályadíjat.
Az akadémikus osztálytagok közül Kosztolányi György kapott Széchenyi-díjat 2013-ban.
Magyar Kálmán és Petrányi Győző a Magyar Érdemrend középkeresztjét vehették át. Oláh Edit
és Kovács L. Gábor pedig a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét kapták. Palkovits Miklós 2013ban Magyar Örökség Díjat kapott. Ádám Veronika Semmelweis-díjat vehetett át. Vécsei László
osztályelnök Genersich Antal-díjat kapott 2013-ban. Tulassay Tivadar pedig Pázmány plakettet
vehetett át. Petrányi Győző Herman Ottó Emlékérmet kapott a környezeti kultúráért. Kovács L.
Gábor a Baranya Megyei Innovációs Díjat és a Baranya Megyei Prima Díjat kapta 2013-ban. Oláh
Edit az American Association for Cancer Research Award selection Committee tagjává
választották, AACR Outstanding Investigator Award for Breast Cancer Research Committee és a
Landon Foundation-AACR INNOVATOR Award for International Collaboration in Cancer
Research Scientific Review Committee tagja lett, valamint ERC szakértő. Dóczi Tamás a Magyar
Onkológiai Társaság Krompecher Díját, Hangody László a Magyar Traumatológiai Társaság
Lumniczer Díját kapta 2013-ban. Magyar Kálmán a Franz Burda Alapítvány életműdíját vehette
át 2013-ban.
A közgyűlési képviselő osztálytagok közül Szél Ágoston szintén Pázmány plakettet kapott,
Merkely Béla Péter Budapest díszpolgára lett, Buzás Edit Irén pedig Mestertanári elismerést
kapott az Országos Tudományos Diákköri Tanácstól. Rőth Erzsébet a „Distinguished Leadership
Award in Cardiovascular Sciences” kitüntetést vehette át. Tósaki Árpád Mezey Géza Emlékérmet
kapott a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrumától Klebovich Imre
tanácskozási jogú tag a Central European Group for Separation Sciences érmét és oklevelét,
valamint a Zemplén Géza érmet és oklevelet (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) vehetett át. Freund Tamás, a Biológiai
Tudományok Osztálya rendes tagja, az Orvosi Tudományok Osztálya tanácskozási jogú tagja
Prima Primissima díjat vehetett át.
A tudományos osztály kiadványai 2013-ban az Acta Microbiologica et Immunologica és az
Acta Physiologica című folyóirat voltak.
2013-ban Paller Judit országos tisztifőorvos beszámolt az osztályülésen a hazai tisztiorvoslás
jelen helyzetéről, a kedvező és kedvezőtlen folyamatokról. Bősze Péter bemutatta a magyar orvosi
nyelv helyzetét, és egy munkabizottság létrehozását kezdeményezte annak ápolására. Oláh Edit
beszámolt a genetikai és onkológiai tesztekkel kapcsolatos visszásságokról. Az osztály határozatot
hozott, hogy nem tartja időszerűnek az eutanáziát a jelen jogszabályi környezetben. Az osztály
véleményt alkotott az egyetemi klinikák elméleti intézetektől való elválasztásáról, amit
valószínűsíthetően pénzügyi szempontok motiváltak. Az állásfoglalást eljutatta az MTA elnöke
felé azzal a kéréssel, hogy szíveskedjen azt a döntéshozók felé továbbítani. Továbbá az osztály
állásfoglalást alakított ki az orvostudományban gyakori guideline típusú közlemények
értékeléséről a doktori eljárás során. Az osztály Csanády Miklóst jelölte Eötvös József-koszorúra
2013-ban. A Federation of European Academies in Medicine új alapszabálya 2013. december 16án került aláírásra, amit az MTA is támogatott.

