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Beszámoló az osztály 2014. évi tevékenységéről
Az Osztálynak 36 akadémikus és 21 nem akadémikus közgyűlési képviselő tagja volt
2014-ban. Ezen kívül 5 fő tanácskozási joggal vett részt az osztályüléseken. A külső tagok
száma 29, akik kimagasló aktivitást mutatnak, többek között osztályrendezvények
szervezésében is. A tiszteleti tagok száma 28. 2014-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 7 pályázó esetében végezte el
a habitusvizsgálatot a 2014. évben. Két pályázó visszavonta a dolgozatát még az eljárás előtt.
Mindösszesen 7 doktori ügyet javasolt az osztály további eljárásra bocsájtani. A védés után 10
doktori pályázat esetében foglalt állást az osztály, ahol minden esetben támogatta a fokozat
odaítélését 2014-ben. 2014. december 5-én 14 új MTA doktora vehette át az oklevelét, akik az
Orvosi Tudományok Osztályán folytatták le eljárásukat. Az osztály akadémikus tagja, Dóczi
Tamás Péter tartotta az MTA 185. Közgyűlése nyitóelőadását „Utazás a koponyán belül –
képalkotással az agyi folyamatokról.” címmel. Az osztály 2014-ben 4 könyvpályázatot és 8
folyóirat-pályázatot ajánlott támogatásra a beérkezett 8 könyv- és 13 folyóirat pályázat közül.
Az osztály 6 új egyetemi tanári pályázatot véleményezett tudományos szempontból a
Semmelweis Egyetem rektorának kérésére 2014-ben. Továbbá határozott, hogy értékeli a
kiemelkedő kutatási teljesítményt felmutató munkatársak tudományos szempontból való
értékelését. Az akadémikus osztálytagok 9 kitüntetést kaptak 2014-ben, az osztályhoz tartozó
közgyűlési képviselők 3-at, a tanácskozási jogú tagok 2014-ben nem részesültek kitüntetésben.
Az osztály 2014-ben nem jelölt Eötvös József-koszorúra, viszont Magyar Érdemrend
Középkereszt kitüntetésre igen. Akadémiai Szabadalmi Nívódíjra Klebovich Imrét jelölte. A
tudományos osztály kiadványai 2014-ban az Acta Microbiologica et Immunologica és az Acta
Physiologica című folyóirat. Az osztály 2014-ben új főszerkesztőre tett javaslatot az Acta
Microbiologica et Immunologica folyóirat vezetésére. Az osztály több alkalommal is tárgyalta
a doktori ügyrendjét és az MTMT aktuális kérdéseit. Az osztály új tag - Schaff Zsuzsa az
MTA levelező tagja - javaslatával javasolta kiegészíteni a Simor Rákkutató Alapítvány
Kuratóriumát. 2014-ben az Orvosi Tudományok Osztálya új osztályelnököt, Kosztolányi
Györgyöt, az MTA rendes tagját és osztályelnök-helyettest, Ádám Veronikát, az MTA
rendes tagját választott. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság felelősét, Oláh Editet az
MTA rendes tagját pedig az osztály újraválasztotta. A 2014. szeptemberben zajló bizottsági eválasztásokon kialakult a tudományos bizottságok névsora, amelyek a tárgyévben
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megtartották alakuló ülésüket. Az osztály az ügyrendje szerint 15-15 tagot választott nem
akadémikus köztestületi tagjai közül. Az osztály újjáalakította három doktori bizottságát is. Az
osztály egy osztályközi állandó bizottságoknak befogadó osztálya, ennek még nem ért véget
az újjáalakítása, mint ahogy a két munkabizottságnak sem. Az osztály állást foglalt különböző
egészségügyi tudományos kérdésekről, mint a csecsemőgondozás irányelvei,
természetgyógyászati tevékenység végzése, és a lakossági felhasználásra szánt genetikai tesztek
haszna. Számos MTA doktori pályázatot tárgyalt, és javasolta a pályázat további eljárásra
bocsájtását. A Könyv és Folyóirat-kiadásokat véleményezte, a KFB elnökének felkérésére
további javaslatokat tett. 2014-ben több tudományos rendezvényt szervezett, illetve
támogatott. Az, egyetemi tanári pályázatokat tudományos szempontból véleményezte. A
Bolyai János Kutatói Ösztöndíj Kuratóriumába tagokat ajánlotta, valamint az Országos
Tudományos Alapprogram Élettudományi szakkollégiumba zsűritagok ajánlott. Javaslatot
tett az osztály által gondozott folyóirat új főszerkesztőjére, valamint különböző díjakra, és
kitüntetésekre. A nemzetközi szervezetekben közreműködött a feladatokban. Végül számos
köztestületi felvételi kérelmet tárgyalt és felvételre javasolt. 2014-ben több állampolgári
kérdésre is választ formált. Az osztályüléseken pedig rendszeresen tudományos előadásokat
hallgatott meg fiatal kutatóktól és friss MTA doktoroktól. Az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutató Intézet (MTA KOKI) alapító törzskara hatvan évvel ezelőtt, 1954ben alakult meg, és ötven évvel ezelőtt, 1964. július 5-én vették birtokukba az MTA KOKI
elkészült székházát a kutatók. A 2014. évben az intézet kutatói 74 tudományos közleményt
jelentettek meg nemzetközi szakfolyóiratokban, melynek összesített impakt faktora 422,3
volt. Az intézet a 2014. évben a következő, külső felhasználók számára is nyitott, új kutatási
infrastruktúrákkal gazdagodott: Viselkedés Vizsgálati Egység, BD FACS Verse készülék és
Metabolikus labor. Az intézet koordinációjával, és 9 intézmény, többek között a négy
magyarországi orvostudományi képzést nyújtó egyetem részvételével útjára indult a valaha
volt egyik legnagyobb hazai tematikus kutatási program, a Nemzeti Agykutatási Program.
Freund Tamást, az intézet igazgatóját Akadémia Közgyűlése az MTA Élettudományi
alelnökévé választotta, és tagja lett az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának. Az
intézet rangos vendégelőadói voltak többek között: Prof. Kai Kaila, University of Helsinki,
Department of Biosciences & Neuroscience Center, Prof. Jason Christie, Max Planck Florida
Institute for Neuroscience, Prof. Hans-Ulrich Dodt, Department of Bioelectronics Institute
of Solid State Electronics TU Vienna, Prof. Daniel Huber, University of Geneva, Prof.
Olivier Manzoni, az INMED INSERM kutatási igazgatója; Prof. Yury Kovalchuk,
Eberhard Karls Universitat Tübingen valamint Prof. Dmitri Rusakov, a University College
London professzorai.
Budapest, 2015. február 13.

Kosztolányi György
az MTA rendes tagja, osztályelnök
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