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Az MTA új levelező tagjai

eredményeiről munkatársam Dr. Bősze Szil-
via a Magyar Tudomány Ünnepén fog beszá-
molni, foglalkoztat, jó lenne új tudományos 
eredményekkel előállni, és az egyre terjedő 
fertőzés hatékony kezeléséhez hozzájárulni.

Egy további izgalmas terület számomra a 
mesterséges vakcinák, illetve az immunrend-
szerben működő felismerésen (pl. ellenanyag 

– antigén, sejt – antigén) alapuló szin tetikus 
diagnosztikumok kutatása. Ez egyrészt elmé-
leti probléma: hogyan lehet olyan kémiai 
struktúrákat megtervezni és létrehozni, ame-
lyeket az immunrendszer akár természetesnél 
is „kedvezőbb” módon ismer fel. A kísérlete-
zés során olyan molekulákat, peptideket és 
peptid-konjugátumokat szeretnénk kialakí-
tani, amelyek alkalmasak lehetnek biztonsá-
gos és hatékony vakcinaként működni, meg-
felelő erősségű és specificitású immunválaszt 
indukálnak, és védelmet alakíthatnak ki 
például bizonyos tumoros megbetegedések, 
vírus- vagy parazitafertőzéssel szemben. E 
pep tid-konjugátumok – előzetes adataink 
szerint, szerkezetüktől függően – alkalmasak 
lehetnek egyes betegségek (például herpesz 
szimplex vírus, autoimmun betegségek, aller-
gia) korai kimutatására vérből vagy más test-
folyadékból is. Ezek a konstrukciók klinikai 
gyorstesztek kifejlesztését is lehetővé tehetik, 
hiszen nagy mennyiségben, megbízható és 
reprodukálható módon szintetizálhatók és 
tisztíthatók. Ugyancsak e tesztek segítségével 
lehetne ellenőrizni a betegségek kezelésének 
hatását, monitorozni a kezelés hatékonyságát. 
Éppen egy ilyen területen – magyar és francia 
immunológus/klinikus partnereinkkel – gyor-
sultak fel az események a napokban.

3. Gyerekkoromban szerettem az életrajzokat. 
Nagy hatással volt rám például egy Bartók-
életrajz vagy az Edisonról, illetve Marie Curie 

életéről készült munkák. Később Louis Pas-
teur munkássága tett rám mély benyomást. 
ő, aki kémikusként egymástól igencsak elté-
rő területeken (a borkősav optikai aktivitása, 
a pasztőrözés módszere, a veszettség elleni 
oltóanyag kikísérletezése) alkotott maradan-
dót, és akinek családi élete a szakmai munká-
jával szorosan összefonódott. Érdemes Párizs-
ban megnézni intézetét, amely egyben lakás-
ként is szolgált, és amelynek alagsorában van 
a sírhelye. Pasteurt olyan kérdések foglalkoz-
tatták, amelyek megoldása, elemzése az elmé-
letet segítette megszületni, gazdagítani, egy-
egy jelenség tudományos magyarázatát adva. 
Ugyanakkor e tudás a kor (és utókor) min-
dennapi életnehézségein is enyhített. Sokat 
tanultam másoktól, elsősorban szemlétet. 
Nagyon közel áll hozzám az a kutatói-tudó-
si magatartás, amelyet Ritoók Zsigmond egy 
interjúban fogalmazott meg a közelmúltban: 

„De attól félek, a kevés dologhoz sem lehet úgy 
érteni igazán, hogy az ember az egésznek a 
látását elveszíti a szeme elől.” (Magyar Tudo
mány. 2009: 1246)

 
4. Új és áttörő eredményeket, új módszereket 
várok az adatbázisokon alapuló adatbányászat 
(data mining) területén. Például az általunk 
(az emberiség által) ismert összes és hatékony 
gyógyszermolekula adatbázisából vélhetőleg 
olyan szerkezet–hatás összefüggésekre is rá-
bukkanhatunk, amelyek „szabad szemmel” 
nem láthatók. Ugyanígy a genom ismereté-
ben a DNS felépítése, a kódolt fehérje ex-
pressziója és a betegség közötti korreláció 
megbízható kimutatása alapja lehet (részben 
már az is) az egyénre szabott gyógyászatnak. 

Új eredményeket várok a környezetbarát/
környezetkímélő szintetikus szerves kémia 
területén. Olyan reakciók és reakciókörülmé-
nyek kifejlesztését tartom valószínűnek, ame-

lyek csökkentik az e tevékenységgel (gyógy-
szer-, növényvédőszer-, mosószergyártás, 
mű  anyag ipar) kapcsolatos környezeti terhe-
lést. A kémia egy másik, kiemelkedően fontos 
területe az energiahasznosítás hatékony ságá-
nak növelésére irányul (pl. energiatárolás).

Fontos eredményeket várok a kultúrák 
összehasonlító jellemzésével kapcsolatos ku-
tatásoktól. Ezen ismeretek birtokában azt 
remélem, hogy egyrészt képesek leszünk 
jobban megérteni, miért „viselkedik” másként 
a másik, milyenek az értékei, és miért azok. 

Ezek a tudományos elemzések segíthetik le-
győzni a xenofóbiát, a „mástól”, az „ismeret-
lentől” való félelmet, elutasítást. 

A modern, biológiai, biokémiai, termé-
szettudományos alapokon nyugvó pszicho-
lógiai jellegű tanulmányoktól is sokat várok: 
a tanulás/tanítás folyamatának megértését és 
lehetőségeinek/korlátainak felmérését a XXI. 
századi körülmények között, a digitális gene-
rációk világában. Izgalmas lesz megismerni 
mielőbb az internet hatását a társadalom mű-
ködésére is.
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1. Kutatómunkám középpontjában azoknak 
a receptormolekuláknak a vizsgálata áll, ame-
lyek a sejtek működését szabályozó külső té-
nyezők (például hormonok vagy neurotransz-
mitterek) hatásait közvetítik a sejtmembrá-
non át a sejtek belsejébe. A legfontosabb és 

gyakorlati szempontból is legérdekesebb tu-
dományos eredményeimnek azokat a megfi-
gyeléseinket tartom, amelyekkel kimutattuk, 
hogy az általunk vizsgált receptormutációk  

– az angiotenzin II receptorának mutációi – 
eltérő módon befolyásolják a hormon hatásá-
ra a sejtekben látszólag párhuzamosan kiala-
kuló molekuláris válaszreakciókat. Ez fel veti 
annak lehetőségét, hogy lehetséges olyan 
gyógy szereket fejleszteni, amelyek nemcsak 
abban a tekintetben specifikusak, hogy a sej-
tek felszínén található ezernyi receptor közül 
melyiken fejtik ki hatásukat, hanem esetleg 
az adott receptornak is csupán bizonyos hatá-
sait hozzák létre, illetve gátolják. Ma is ren-
delkezünk már olyan szerekkel, amelyek ilyen 
szelektivitást mutatnak, de várható, hogy a 
közeli jövőben tudatos fejlesztéssel még több 
ilyen hatóanyag kerül majd forgalomba. 

A kutatómunka hasznosságával kapcso-
latban azt szeretném kiemelni, hogy nagyon 
fontosnak tartom annak szerepét a felsőokta-
tásban. Ez a társadalmi hasznosulásnak egy 
olyan formája, amit sokan hajlamosak alábe-
csülni. Mint egyetemi oktató azt látom, hogy 
a tudományos munka nem csupán azért fon-
tos, mert a kutatást végző oktató magasabb 
szinten tudja végezni az oktatómunkáját; ha-
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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-




