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rekben leírt mechanizmusnak élettani szem-
pontból is fontos szabályozó szerepe van.

3. Ez nehéz kérdés, mert nem könnyű annyi 
kiváló tudós közül egy példaképet kiválaszta-
ni. Ha egy tudós mellett le kell tenni a vok sot, 
akkor én Szent ágothai Jánost választom, aki 
megmutatta, hogy Magyarországon, nehéz 
körülmények között is lehet világviszonylat-
ban élenjáró kutatómunkát végezni, és több 
generáción átívelő maradandó hatású tudo-
mányos iskolát létrehozni. Ma Magyarorszá-
gon sokkal jobb viszonyok között lehet ku-
tatni, mint a 20. század derekán, amikor 
Szent ágothai János alkotott. Nemzeti sorskér-
désnek tartom, hogy a legtehetségesebb fia-
talok közül minél többet meggyőzzünk arról, 
hogy itthon is lehet világszínvonalú kutató-
munkát végezni. Fontos azonban, hogy eh-
hez nem elég a meggyőzés és a jó példák, 
ha nem a feltételeket is meg kell teremteni.

4. Amit szeretnék látni, hogy hozzáférhetővé 
váljon mindenki számára az egyéni genetikai 
állomány, a DNS-szekvencia meghatározása, 
és ennek ismeretében a terápiát olyan egyén-
re szabott módon lehessen megtervezni, hogy 
a lehető legkevesebb mellékhatás mellett opti-
mális terápiás hatás legyen elérhető. Amit nem 
szeretnék látni, hogy ezzel az információval 
visszaélve a biztosítók drágább egészségügyi 
biztosítást ajánljanak azoknak a személyek-
nek, akik a génjeikben található információ 
alapján betegségre hajlamosabbak; illetve azt, 
hogy az orvos szerepe a terápiában háttérbe 
szoruljon a számítógépekkel szemben.

nem azért is, mert a nemzetközi szinten is 
elis mert, valódi eredeti felfedezéseket eredmé-
nyező kutatómunka olyan vonzerőt jelent, 
melynek segítségével a legtehetségesebb fia-
talokat is bevonhatjuk az oktatásba. Ennek 
óriási jelentősége van a felsőoktatási intézmé-
nyek oktatóutánpótlása és az oktatás minő-
sége szempontjából.

2. Az elmúlt években sejtes modellrendsze-
rekben leírtuk, hogy az úgynevezett kalcium-
mobilizáló hormonok hatására a sejteken 
belül létrejövő jelátviteli folyamat részeként 
egy olyan hírvivő keletkezik, mely a sejtekből 
kijutva a környező sejtek működését képes 
szabályozni. A mechanizmus lényege, hogy 
a hormonok egy része úgy fejti ki hatását, 
hogy az általuk aktivált receptor egy enzimet 
aktivál, mely a sejtmembránban található 
inozitol tartalmú foszfolipidekből hírvivőket 
szabadít fel, és ezek egyike a sejtek kalcium-
anyagcseréjére hatva szabályozza azok műkö-
dését. Saját kísérleteink alapján felhívtuk arra 
a figyelmet, hogy a folyamatban szereplő 
lipidek zsírsavösszetételéből adódóan ennek 
a jelátviteli folyamatnak részét képezi az egyik 
legfontosabb endogén kannabinoid hatású 
anyag, a 2-arachidonil-glicerin felszabadulá-
sa, mely a plazmamembránon átjutva hatáso-
kat hoz létre, és összehangolhatja a közelben 
található sejtek működését. Ez arra utal, hogy 
az endogén kannabinoidok a szervezetben 
na gyon sok helyen fejthetnek ki hatásokat. 
Jelenlegi és a közeljövőben tervezett kutatása-
ink fő célja, hogy megismerjük azokat az 
életfolyamatokat, melyekben e sejtes rendsze-
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1. Kutatásaim során elsősorban a gyártási 
folyamatok, gyártórendszerek és termelési 
struk  túrák sokváltozós, heterogén, nemline-
áris, hibrid folyamatainak modellezésével, 
irányításával és felügyeletével foglalkoztam.  
Talán nem szerénytelenség, ha idézek a Gábor 
Dénes-díj 2004-es odaítélése kapcsán meg-
fogalmazott hivatalos méltatásomból: „a 
gyár tási hierarchia különböző szintjeire 
jel lemző komplexitás, változások és zavarok 
kezelésére kifejlesztett, a mesterséges intelli-
gencia és a gépi tanulás  módszerein alapuló 
új megoldásaiért; az intelligens gyártórend-
szerek, digitális vállalatok interdiszciplináris 
kutatási terén végzett, kiemelkedő nemzet-
közi elismerést szerzett iskolateremtő kutatá-
saiért; egyetemi tanszékek megszervezéséért 
és vezetéséért; fiatal kutatók sorának kine ve-

léséért; vezető tisztségekben is megnyilvánu-
ló hazai és nemzetközi tudományszervezői 
tevékenységéért”.  

Legfontosabbnak a gyártási folyamatok 
és gyártóberendezések irányítása és felügye-
lete terén folytatott kutatásaim eredményeit 
tekintem. Ezirányú tevékenységem során, a 
80-as évek elején a megmunkálást kísérő jelek 
párhuzamos feldolgozásán, mélyreható elem-
zésén, az alakfelismerés döntési módszerein 
alapuló modelleket és algoritmusokat fogal-
maztam meg, és tanulásra képes, általános 
célú, felhasználó által programozható szer-
számgép-felügyeleti rendszereket dolgoztam 
ki itthon, a BME Gépgyártástechnológia 
Tanszéke és az MTA SZTAKI közti együtt-
működés keretében, illetve az Aacheni Egye-
tem világhírű Szerszámgép Laboratóriumá-
ban. Az irányvonalat folytatva, a 90-es évek 
elején – részben Humboldt-ösztöndíjam 
során – neurális és hibrid mesterséges intelli-
gencia módszereken alapuló eljárásokat és 
rendszereket fejlesztettem ki gyártási folyama-
tok és rendszerek irányítására és felügyeletére. 
Az International Academy for Production 
Engineering (CIRP) keretében 1993-ban 
tartott, A Step towards Intelligent Manufac
turing: Modeling and Monitoring of Manu
facturing Processes through Artificial Neural 
Networks című bemutatkozó előadásom cikk-
változata eddig több mint száz független hi-
vatkozást eredményezett.

Leghasznosabbnak az elmúlt évtizedben 
– egy nagyobb kutatólaboratórium élén – 
végzett, a gyártási hierarchia magasabb szint-
jeit megcélzó kutatásaimat tartom. Az MTA 
SZTAKI által vezetett, a BME és a Miskolci 
Egyetem mint akadémiai partnerek részvételé-
vel folytatott „Digitális vállalatok, termelési 
hálózatok” és a „Valósidejű, kooperatív vállala-
tok” NKFP-pro jektek, illetve témához kap-
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csolódó, számos EU-s kutatási együttműkö-
dés keretében kidolgozott eredményeinket 
olyan nemzetközi cégek alkalmazzák, mint 
a GE Hun gary, AUDI, BOSCH, PICANOL, 
BECKER, il letve a további hazai palettáról 
például Du napack, M-real, Zalai Nyomda. 
A Hitachi Production Engineering Research 
Laboratory (PERL) kutatóközponttal folyta-
tott szerződé ses K+F munka már Japánban 
közösen benyújtott szabadalmat is eredménye-
zett („Self-building Production Simulation 
Systems”). Valószínűleg e tevékenységemnek 
kö szönhető (más tisztségek mel lett) tagságom 
a European Academy of Industrial Manage-
ment szervezetben és elnökségem az Inter-
national Federation of Automatic Cont rol 
Manufacturing and Logistics Systems szek-
ciójában (Coor dination Committee).

2. Munkatársaimmal olyan megoldásokat 
kutatunk, amelyek képesek a változó, bizony-
talansággal terhelt környezetben működő, 
összetett műszaki és gazdasági rendszerek 
(ilyenek a kutatásaink fő tárgyát képező gyár-
tórendszerek és termelési hálózatok) valóside-
jű kezelésére, valamilyen egyensúlyra töreked-
ve az optimalizálás, autonómia és ko operáció 
között. Váncza József kollégámmal együtt 
most éppen erősen dolgozunk a CIRP 2011-
ben, Budapesten tartandó 61. Közgyűlésének 
egyik plenáris előadásán, mely ezzel a téma-
körrel kapcsolatos. A várhatóan Co operative, 
Responsive Manufacturing Enter prises címmel 
megjelenő cikket neves európai és tengeren-
túli társszerzőkkel együtt jegyezzük. Az átte-
kintő jellegű cikk kapcsán egyrészt tágabb 
kontextusba tudjuk helyezni saját eredmé-
nyeinket, másrészt pedig rávilágítunk több, 
megoldandó problémára és a kivált képp ígé-
retesnek tekinthető megközelítés re. E terüle-
ten még számos, erős elméleti megala pozott-

sá got követelő, és a gyakorlatban is releváns, 
megoldandó problémával nézünk szembe.

Az általam művelt témakörben az alap- és 
az alkalmazott kutatás középtávon is elvá-
laszthatatlan. Éppen ezért tekintem súlypon-
ti feladatomnak, hogy eredményesen építsem 
fel és működtessem a Fraunhofer Gesellschaft 
és a Magyar Tudományos Akadémia együtt-
működésével az MTA SZTAKI-ban, 2010-
ben létrehozott Fraunhofer Termelésmenedzs-
ment és -informatika Projektközpontot, a 
ku tatás, az egyetemi oktatás és az ipari felhasz-
nálás harmonizálási célkitűzésével. 
3. Nem tudok egyetlen tudóst megnevezni. 
Tanulmányaim idején a tudomány több óriá-
sa is megfogott, talán Gausst, Newtont, Max-
wellt, Einsteint említeném elsősorban. Gábor 
Dénes-díjam kapcsán jobban megismertem 
az ő munkásságát, és többek közt vele össze-
függésben szembesültem a tudósok felelős-
ségérzetének fontosságával.

Természetesen a közvetlen emberi kapcso-
latok sokszor meghatározóbbak. Pályafutá-
som során nagyszámú kiváló tudóssal kerül-
tem kapcsolatba, itthon és nemzetközi szín-
téren is. Most csak a hazaiakra és közülük is 
csak azokra szeretnék kitérni, akik már eltá-
voztak. Kőváry Károllyal kezdeném, aki ha 
nem is tudósként, hanem a matematikát cso-
dálatra méltó módon oktatni képes tanárként 
és emberként volt rám meghatározó hatással 
a Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium mate-
matika tagozatán. Egyetemi éveim alatt le-
nyűgözött Simonyi Károly személyisége és 
átfogó tudása. Az MTA SZTAKI-ban sok 
ki  emelkedő kutatóval ismerkedhettem meg, 
az elhunytak közül leginkább Hatvany József-
re és Márkus Andrásra gondolok gyakran. 

4. Legfontosabbnak a világ energiaellátásának 
új alapokra helyezését, illetve a fenntartható 
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1. Kutatással eltöltött éveim alatt különböző 
pályázatok írása során számtalanszor tettem 
fel ezt a kérdést magamnak, illetve szembe-
sültem kénytelen-kelletlen ezzel a kérdéssel 

– pontosabban azzal, hogy mi a legfontosabb 
eredmény, amit elértem. A pillanatnyi helyzet 
és ismereteim alapján úgy gondolom, hogy 
kutatómunkám három legfontosabb eredmé-
nye közül az egyiket pályám elején, a másikat 
néhány évvel ezelőtt értem el, míg a harmadi-
kon jelenleg dolgozunk. Hogy ezek közül 
me lyik a legérdekesebb, nem tudom eldönte-
ni; mindig az a legérdekesebb téma, amin épp 
dolgozunk, s ez ér te lem szerűen vál tozik. A 

legfontosabb eredmények ről azt tudom mon-
dani, hogy még az 1980-as évek derekán, a 
Rockefeller Egyetemen dol gozva részt vettem 
és érdemben hoz zá tudtam járulni egy olyan 
kísérletsorozat elvégzéséhez, amely igazolta, 
hogy transzgenikus növények ben bármilyen 
tetszőleges gén célzottan kifejeztethető; és 
azonosítottuk az első cisz- és transzszabályozó 
faktorokat, amelyek ezt szabályozzák. E mun-
ka során bizonyítottuk, hogy a karfiol-mo-
zaik vírus egyik promótere igen magas szintű 
aktivitást mutat növényekben. Ez az ún. 35S 
promóter később kulcssze repet játszott az 
elsőgenerációs, genetikailag módosított, gaz-
dasági szempontból is értékes, herbicideknek 
ellenálló transzgenikus növények előállításá-
ban. A második, általam fontosnak vélt ered-
ményünket egy kooperáci ós munka során 
értük el, amikor bizonyítottuk, hogy a növé-
nyekben ketyegő belső biológiai (cirkadi án) 
óra működése alaptevően fontos a foto szinté-
zis és növekedés, vagy divatosabb kifejezéssel, 
a növényi fitnesz opti malizációjá hoz. Ez úgy 
valósul meg, hogy a cirkadián rendszer az 
egyes kulcsfontosságú sejt- és anyag cserefolya-
ma tokban szerepet játszó gé nek kifejeződését 
és működését időben harmonizálja. E felfe-
dezés a gyakorlatban igazolta a kronobiológia 
e részterületének létjogosultságát, s arra enged 
következtetni, hogy a cirkadián óra fontos 
szerepet játszott az evolúció során.

Jelenlegi munkánk során olyan kérdést 
fe szegetünk, amelynek megválaszolásával ta-

fejlődés irányába tett fontos lépéseket tartom. 
E tekintetben a gyártástudomány és -techno-
lógia területén is kulcsfontosságú kihívások-
kal nézünk szembe. Csak néhányat említve: 
energiahatékony, a környezetet legkevésbé 
károsító technológiák; az anyag leválasztásán 
alapuló megmunkálások helyett az additív 

módszerek; a teljes termelési folyamat energia- 
és nyersanyaghatékony megszervezése; a 
gyártás, felhasználás, újrahasznosítás körének 
lehető legteljesebb zárása stb. CIRP-beli szó-
használattal élve, a versenyképes, ugyanakkor 
fenntartható gyártás (competitive and sustain-
able manufacturing) megvalósítása.




