
 

ÉLETTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 

AZ „EVÉSZ” KLASZTER PROGRAMBAN 

A „Műegyetemi Természettudományi Egyesület megalakulása óta (1990) elsődlegesen 

élettudományi kutatásokkal foglalkozott és foglalkozik. 

Az EVÉSZ klaszter munkájában, mint alapító tag vesz részt. A klaszter tevékenységének 

megfelelően a kutatások elsődlegesen az anyag és élet kőrforgásának táplálkozás tudományi 

kérdéseivel foglalkozik. Az élet minőségi alapját a táplálék láncolat optimális körforgása 

biztosítja. Az általánosan ismert biokémiai folyamatok mellet az egyesület kutatásait 

kiterjesztette, sőt szinte minden folyamat vizsgálatánál kvantumbiológiai elvek mentén végzi 

az alap és alkalmazott kutatásait. A szerteágazó kutatási terület értelmezi és felöleli a 

táplálékláncolat lehetőség szerinti komplex egységét. 

A végső cél az, hogy az emberi szervezet metabolikus folyamatainak tökéletes megértése  

kiterjeszthető legyen a kvantumbiológiai természeti törvényeivel. 

Az egészséges emberi élet alapfeltétele, hogy a három halmazállapotú anyagcsere 

folyamatokban metabolizmusa minden tekintetben ideális körülmények között mennyen végbe. 

Mint ismeretes, hogy a betegségek (napjaink jóléti társadalmainak betegségei) kialakulásának 

oka elsődlegesen a metabolizmusra, anyagcsere folyamatokra vezethetők vissza. 

 



A rövid bevezető igyekszi rávilagítani arra, hogy a kvantumbiológiai alap és alkalmazott 

kutatásoknak akkor van értelme, ha azok interdiszciplináris egységet képeznek.  

Az kutató csoport elsősorban az emberi egészség oldaláról vizsgálja a táplálkozás tudományány 

kvantumbiológiai kérdéseit. Az értelmezhetőség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az élet 

körforgása csak és kizárólagosan egy folytatólagos kvantumjeneségnek köszönheti létét. Ez egy 

kozmikus nukleáris, pontosabban elektromágneses sugárzás összessége ami bizotisítja az a 

szervetlen, szerves, élő, szerves és ismételten szervetlen anyag, atomi kőrfolyamatot. Az emberi 

táplálék csak ettől az egy természeti jelenségtől függ. A növények foton elnyelése 

(fotoszintézis) más élőlényben direkt módon nem valósulhat meg. 

A kvantumbiológiai anyag és élet körforgásának egyik elmélete a „Hármas Elmélet”. Ez 

rendszerbiológia elvek mentén vezeti le, hogy mi tekinthető optimális élet körforgásnak. Az 

Ember a táplálék láncolat egyik kiszolgáltatott lénye. A klasszikus biológiai a 

kavantumbiológiai kérdéseivel nem foglalkozi. Ezért volt lényeges, hogy az általánosan ismert 

táplálék láncolat körforgásában az ionok metabolizmusát kellet az első helyre tenni. 

Az elméleti kutatásokat az Egyesület az Alapítványával ( Pannon Palatinus József Nádor 

Közhesznú Alapítvána) egy kihelyezett telephelyén végzi Bakonyoszlop centrummal. 

Az elmúlt évek kutatásainak rövid címszeinti bemutatása: 

A kutatás alap célkitűzése az olyan élelmiszer termelés amely az Ember számára az ideális 

táplálékot jelenti. A kutatás rávilágít arra, hogy az élelmiszereken túl kiemelkedő figyelemmel 

kell kezelni az adott régióban élő emberek sajátos anyagcsere folyamatait ( környezet 

antropológia). A bemutatásra kerű kutatási programok esetében a cél az volt, hogy ideális 

élelmiszert lehessen előállítani. 

1) Az anyagcsere folyamatok kavantumbiológiai körforgásának modellezése.

 



2) A karbon ciklus kavantumbiológia értelmezése:  

 

1) A Kavantum folyamatok biológiai értelmezése. 

 



2) Élelmiszedr biztonság és az élelmiszerek nemkivánatos anyagainak kiszűrése: 

 

 

3) A szerves és élő átmenetek kvantumbiológiai értelmezése. 

 



4) Az élemiszer termelés kritikus kérdése,  génmódosítás, 

   

A Föld genetikai szennyezetsége 

 

5) Gomba termesztés esetében a komposzt táptalajra való lecserélése.  

 

 

6) A dinamikusan zajló metabolikus folyamatok direkt monitorozás funkcionális 

anatómiai Qvantumbilógisi képalkotással. 



   

 

7) Mezőgazdasági területek monitorozása víz, klíma, mikrobák érintettségnek vizsgálata 

(biológiailag tiszta termesztés alapja)  

 

  

 

8) Növények vitalitásának monitorozása:  



    

  

9) Az állatvilág dinamikus metabolizmusának direkt vizsgálata kifejezetten a 

haszonállatokra vonatkoztatva (állategészségügy, optimális állattenyésztés) 

  

  

10) Mikrobák, baktériumok, fertőzések megelőzése „Quaterner ammonia” program 
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13 ) optimális baktérim egyensúly kialakítása, bélflóra stabilizálás, mint természetes 

élelmiszer. 

 

14)  Klímaváltozás és annak kvantumbiológiai hatásai az élővilágra 
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