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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.
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lán választ tudunk adni arra a kérdésre, hogy 
a növények képesek-e az egyébként mutagén 
és káros ultraibolya sugárzást valamilyen spe-
ciális, a többi eukarióta vagy prokarióta szer-
vezetben elő nem forduló módon érzékelni, 
más szóval található-e a növényekben egy 
olyan molekula, amely az ultraibolya sugár-
zást fotoreceptorként érzékeli.

2. Harmincöt év aktív kutatómunkával a há-
tam mögött csak nagyon óvatosan válaszol-
nék erre a kérdésre. Hátralévő, kutatással 
töltendő éveim száma nagy valószínűséggel 
nem fogja elérni az eddigi évek számának 
harmadát sem, így nem nagyon illik és talán 
nem is reális túlságosan nagyívű célokkal, 
tervekkel előhozakodni. Ezt figyelembe véve 
nagyon elégedett lennék, ha a kutatócsopor-
tom érdemben hozzá tudna járulni a követke-
ző kutatási célok megvalósításához: 

• Azonosítani azokat a komponenseket 
(fehérjéket), amelyek szerepet játszanak a vö-
rös/távoli vörös és ultraibolya fény, valamint 
a növényi hormonok (elsősorban auxinok, 
gibberellin) jelátviteli mechanizmusaiban és 
egyúttal lehetővé teszik, hogy a környezeti 
fényviszonyok változásai módosíthassák a 
hormonok bioszintézisét, transzportját, szint-
jét és inaktivációját.

• Azonosítani azokat a molekuláris lépése-
ket, amelyek révén a megváltozott hormon-
homeosztázis visszacsatolódva módosítja a 
fotoreceptorok irányította jelátviteli kaszká-
dok működését és intenzitását.

• Meghatározni a komponenseket (fehérjé-
ket), amelyek a fotoreceptorok mellett meg-
találhatók a sejtmagban fény hatására kialaku-
ló komplexumokban, az ún. sejtmagi testecs-
kékben, és kideríteni, hogy mi e sejtmagi 
struk  túrák biológiai funkció ja. Ennek mole-
kuláris, mechanisztikus ma  gyarázata számom-

ra különösen érdekes, hisz ezeket a struktúrá-
kat mi mutattuk ki elő ször, és mi bizonyítot-
tuk, hogy átmeneti jellegűek, méretük függ 
a fényviszonyoktól, és jelenlétük fontos sze-
repet játszik a fényindu kált jelátviteli láncok 
működésében, mivel azok a mutáns fotore-
ceptor-molekulák, ame lyek nem képesek 
ezekhez a struktúrákhoz kapcsolódni, csak 
igen kis hatékonyságú jel átvitelre képesek.       

3. Az egyetemes tudománytörténet legna-
gyobb alakjairól számtalan könyv, film, szín-
darab és képzőművészeti alkotás készült, 
alakjuk legtöbbször legendákba burkolva van 
jelen a mai modern társadalmakban. Az 
igazi objektív értékelést megnehezítő szubjek-
tivitás egyre inkább körülöleli a közelmúlt és 
a jelen tudományának meghatározó egyéni-
ségeit, a média szinte kénye-kedve szerint 
termeli ki a korszakalkotó gondolkodók, tu-
dósok seregét. Tudományos pályafutásom 
során volt szerencsém találkozni, beszélgetni 
számos Nobel-díjas kutatóval, kezdve Barba-
ra McClintockkal 1985-ben egészen Sydney 
Brennerig, akivel néhány hete találkoztam, és 
aki az Edinburghben újonnan alapított Rend-
szerbiológiai Intézet dolgozóit ünnepi szónok-
ként arról próbálta meggyőzni, hogy az, amit 
csinálnak, valószínűleg értelmetlen, mert – 
mint mondta – egy Escherichia coli nem tud 
differenciálegyenleteket megoldani, mégis jól 
boldogul, valamint az a feltevés, hogy a részek 
összege több, mint az egész, nem feltétlenül 
igaz egy biológiai rendszerben. McClintock, 
Joshua Lederberg, Thomas R. Cech, David 
Baltimore, Tim Hunt vagy éppen Brenner 
mindannyian zseniális kutatók, egyéniségük, 
eredeti gondolkodásuk lenyűgöző. Közülük 
vagy akár a fizika, a matematika és a kémia 
óriásai közül bárki nyugodtan tekinthető 
példaképnek, és ezt a döntést nem lenne 

nehéz megindokolni. Igazából a fenti kérdés-
re legszívesebben nem is válaszolnék, mert 
feltehetőleg minden alkalommal, amikor ezt 
a kérdést felteszik nekem, másik névvel hoza-
kodnék elő. Ennek megfelelően valószínűleg 
pillanatnyi hangulatomat tükrözően példaké-
pemnek tekintem Gregor Mendelt, a geneti-
ka atyját. Mendel kutatásai pusztán megfigye-
léseken alapultak, munkáját nem támogatták, 
amit csinált, senkit sem érdekelt, felfedezése-
it hosszú évtizedekig nem méltányolták, és 
nem is értették, mégis maradandót alkotott.   

4. Az elmúlt néhány év során számos olyan 
fejlemény történt a tágabb értelemben vett 
növénybiológia kutatási területén, amely rész-
ben előrelátható volt, részben azonban bizo-
nyos fokig felkészületlenül érte magukat a 
kutatókat is, nem is említve a kutatás finanszí-
rozásában részt vevő különféle állami szerveze-
teket, magánjellegű alapítványokat. A rend-
szerbiológia és a szintetikus biológia megje-
lenése és az ezt lehetővé tevő és kísérő tech-
nikai fejlődés, amelyet minden eddiginél 
hatékonyabb bioinformatikai, új generációs 
szekvenálási, robotizációs és képalkotási mód-
szerek fémjeleznek, olyan távlatokat nyitott 
meg, amelyek hatása ma még szinte belátha-
tatlan. Amennyiben ezek az új diszciplínák 
igazolják, pontosabban fogalmazva beváltják 
a hozzájuk fűzött reményeket, akkor a bio-
lógiai kutatások hatékonysága lényegesen 
megnő, és számos olyan kérdésre fogunk vá-

laszt kapni, amelyek megoldása a jelenlegi ún. 
intuitív megközelítéssel egyszerűen lehetetlen. 
Az új módszerekkel felhalmozott óriási adat-
halmazok feldolgozása és az egyes jelenségek 
matematikai modellekkel történő leírása 
olyan eszközöket adhat a kutatók kezébe, 
ame lyek segítségével célzott módon, a mo-
dellek prediktív erejére támaszkodva fogják 
mun kájukat megtervezni és kivitelezni. Ter-
mészetesen bízom abban, hogy az álom meg-
valósul, ami esetemben, szűkebb szakmai 
ér telemben azt jelenti, hogy 2020-ra „megva-
lósul” az a virtuális Arabidopsis thaliana nö-
vény, amelynek növekedését, fejlődését, nagy-
ságát és formáját, valamint különféle környe-
zeti stresszhatásokra adott válaszait legalább 
nagy vonalakban képesek leszünk a hőmérsék-
let, a tápanyagok elérhetősége, a fény és egyéb 
környezeti paraméterek alapján helyesen 
predikálni. Tágabb értelemben véve kíváncsi-
an várom, hogy sikerül-e egy olyan mester-
séges élőlényt (mondjuk egy nagyon egysze-
rű mikroorganizmust) előállítani, amelyben 
a DNS-lánc cukorkomponensét, a dezoxiri-
bózt olyan molekulákkal helyettesítik, ame-
lyeket a „hagyományos” DNS másolását és 
javítását végző enzimek nem képesek kezelni, 
miközben a DNS összes biológiai funkciója 
érintetlen marad. Ez az ún. XNA-ala pú or-
ganizmus a jelenlegi élőlényektől elkülö nülne, 
azoktól függetlenül létezne, így az alkalmazott 
és az alapkutatás számára hihetetlenül érdekes 
kísérletek elvégzését tenné lehetővé.




