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Beszámoló az osztály 2015. évi tevékenységéről
2015-ben az osztálynak 35 akadémikus, 21 közgyűlési képviselő, továbbá 5 fő tanácskozási
joggal meghívott tagja volt. A külső tagok száma 26, aki aktívan részt vettek az osztály
tudományos életében. A tiszteleti tagok száma 28. Az osztály 2015-ben 10 osztályülést tartott,
és 17 tudományos rendezvényt szervezett, illetve támogatott. Elvégezte az akadémiai tagságra
ajánlottak saját hatáskörben végezhető előszűrését és befogadta a levelező, rendes, külső és
tiszteleti tagságra ajánlásokat. A 3 Doktori Bizottság 20 doktori pályázat habitusvizsgálatát
végezte el, az osztály pedig 14 fő esetében javasolta a pályázatot további eljárásra bocsájtani a
Doktori Tanácsnak. 2015-ben 10 fő szerzett MTA doktori oklevelet az osztályon lefolytatott
eljárás keretében. A 6 Tudományos Bizottság 34 köztestületi jelentkező kérelmét tárgyalta,
valamint több konferenciát szerveztek. Az akadémikusok 13, a közgyűlési képviselők 7, a
tanácskozási jogú tagok 1 elismerést kaptak 2015-ben. 2015-ben Knoll Józsefet jelölte az osztály
Akadémiai Aranyéremre, Akadémiai-díjra Sperlágh Beátát jelölte és megosztott Akadémiaidíjra Nagy Pétert és Paku Sándort javasolta, végül Kosaras Attilát az Akadémiai Újságírói
díjra. A Széchenyi-díj kitüntetésre 2015-ben Oláh Editet javasolta az osztály. Az osztály 2015ben Jeney András Ivánt jelölte az Eötvös József-koszorúra. Támogatta továbbá a Semmelweis
Egyetem felterjesztéseit: Halász Bélára a Magyar Érdemrend Nagykeresztjére, Röhlich Pálra
a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjére és Reusz Györgyre a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjére. Az osztály 2015-ben folytatta a Doktori Ügyrendjének tárgyalását, amelyet
decemberben elfogadott az MTA Elnöksége. Tárgyalta az MTMT aktuális kérdéseit, és a
doktori eljárásoknál alkalmazott folyóiratok listáját. 2 ízben vizsgálta meg tudományos
szempontból az MTA doktorok külföldi tartózkodása idejére folyósítandó tiszteletdíj
támogathatóságát, és tett javaslatot az Elnökségnek. Elnököt, tagokat és szakértőket delegált a
megújuló Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kuratóriumába. Véleményezte a KFB könyvkiadási
pályázatára beérkezett műveket, áttekintette a meghívott folyóiratok tudományos munkáját.
Az osztály által alapított folyóiratok közül az Acta Physiologica Hungarica főszerkesztőjének
Rosivall Lászlót javasolta. Az osztály javaslata alapján a 2015. évi Akadémiai Nívódíjat Bogár
Lajos vehette át. Az osztályon működő Simor Pál Rákkutató Alapítvány pályázati döntéseit
megismerte. Továbbá az osztály 4 egyetemi tanári pályázat tudományos értékelését végezte
el a Semmelweis Egyetemről, és 2-t a Pécsi Tudományegyetemről. Részt vett az Inter
Academy Medical Panel (IAMP) munkájában; véleményezve, a kérdőíveket kitöltve segítette
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a szervezet munkáját. Az osztály vendégül látta 2015-ben az Egészségügyért Felelős
Államtitkárság vezetőjét, Zombor Gábort, akivel élénk eszmecsere zajlott az ülésen az
orvostudomány aktuális kérdéseiről az egészségpolitika berkein belül. Valamint támogatta az
Egészségügyi Tudományos Tanács javaslatát az orvosképző egyetemi struktúra átalakításáról
és megismerte az ETT és az OGYÉI közös állásfoglalását a homeopátiás szerek
alkalmazásának és forgalmazásának szabályozásáról. 2015-ben több fiatal kutató tudományos
előadását hallgatta meg az osztályüléseken. Végül számos állampolgári kérdést is megválaszolt.
2016. január 29.

Kosztolányi György
az MTA rendes tagja, osztályelnök
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