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Együtt működő partnerek:Cooperating partners:

• Magyar egyetemek tudományos szervezete QUB8. Scientific organization of Hungarian universities QUB8

• Shandong Zhongou Kangtong Life Science Technology Co., Ltd.-t (a létrehozandó) a Shandong Tartományi 
Innovációs Intézet, a Shandong Tudományos Akadémia, valamint a Shandong tartomány különféle egyetemei 
és tudományos kutatási egységei közösen hozzák létre. Shandong Zhongou Kangtong Life Science Technology 
Co., Ltd. (to be established) is jointly established by the Shandong Provincial Innovation Institute, the 
Shandong Academy of Sciences, and various universities and scientific research units in Shandong Province.

• Közép- és Kelet-Európa-Kína Együttműködési Fejlesztési Szövetség Dr Shibamoto Silver ,Central and Eastern 
Europe-China Cooperation Development Association
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QUB8 bemutatkozás: QUB8 presentation:
• A QUB8, kvantumbiológiai központot a

„Műegyetemi” Természet és Sporttudományi
Közhasznú Egyesület (továbbiakban MTSE), a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME), a Szent István Egyetem (SZIE) a
Testnevelési Egyetem (TE), és a Metropolitan
Egyetem (METU) alapította a Magyar Kínai
tudományos kapcsolatok elősegítésére . Kapcsolódó
kínai tudományos intézmények: Central South
University, Shandong tartomány Tudományos
Akadémia shandongi egyetemek valamint Shandong
Life Science City .

• A QUB8 társaság feladatként jelölte meg a
kvantumbiológia iskola és tudományterület egységes
rendszertanának kialakítását, valamint
kvantumbiológia oktatási tematikájának kidolgozást
és e-leaning képzések megteremtését. Ezzel
párhuzamosan szeretné összefogni és koordinálni a
Magyarországon kialakulóban lévő kvantumbiológiai
tudományos tevékenységet és a tudományos
ismeretek cseréjét. Kezdeményezi a kapcsolat
felvételét a világ azon legjelentősebb tudományos
intézeteivel, melyek a kvantumbiológiát a
kutatásaikba integrálni kívánják. A későbbiekben a
kvantumbiológiai kutatások és innovációk
eredményeképpen új, modern termelési és
szolgáltatási technológiák jöhetnek létre.

• QUB8, a quantum biology center, is organized by
the “Technical University” Public Benefit
Association of Nature and Sports Science
(hereinafter MTSE), the Budapest University of
Technology and Economics (BME), Szent István
University (SZIE), the University of Physical
Education (TE), and the Metropolitan University
(METU) founded to promote Hungarian-Chinese
scientific relations. Related Chinese scientific
institutions: Central South University, Shandong
Province Academy of Sciences of Shandong
Universities and Shandong Life Science City.

• QUB8 has identified the development of a unified
taxonomy for the quantum biology school and
discipline, as well as the development of quantum
biology education topics and the creation of e-
leaning courses. At the same time, it would like to
bring together and coordinate the emerging quantum
biology scientific activity and the exchange of
scientific knowledge in Hungary. It initiates contacts
with the world’s leading scientific institutes that want
to integrate quantum biology into their research.
Later, new, modern production and service
technologies may emerge as a result of quantum
biological research and innovation.



Kvantumbiológiai kutatás a Budapesti Műszaki Egyetemen: Quantum biology research at the Budapest University 
of Technology:

• A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 40 évvel ezelőtt
kezdődtek olyan élettudományi (egészség, sport és orvostudományi) kutatások,
amelyek során figyelembe vették a biofizikai és biokémiai folyamatoknál a
kvantum jelenségeket, sőt a kvantumfolyamatok fontosságára is felhívták a
figyelmet. Ezek a kutatások kellően szilárd alapokra épültek. A
kvantumbiológia tudománya, ha lassan is, de meg fogja találni helyét a
tudományok között. A Műegyetemi kvantumbiológiai kutatások és
eredmények lehetővé tették, hogy megalakuljon “az első önálló
kvantumbiológiai iskola”. Négy egyetem támogatja a kvantumbiológia egységes
oktatási és kutatási programjait. A kvantumbiológiai tudománya tehát megérett
arra, hogy önálló tudománynak ismerjék el. Érezhető, hogy egyre nagyobb az
igény a kvantumbiológiai kutatásokra. Egységes és komplex kvantumbiológiai
kutatásokat csak olyan tudományos intézményekben lehet elkezdeni, ahol
biztosítottak az alap intézményi háttér és támogatottság (mint pl. Élettudományi
Városok).

• Life science (health, sports and medicine) research began at the Budapest
University of Technology and Economics 40 years ago, taking into account
quantum phenomena in biophysical and biochemical processes, and even
drawing attention to the importance of quantum processes. These researches
were built on a sufficiently solid foundation. The science of quantum biology,
albeit slowly, will find its place among the sciences. The quantum biology
research and results of the Technical University made it possible to establish
“the first independent school of quantum biology”. Four universities support
unified educational and research programs in quantum biology. His science of
quantum biology is therefore ripe for recognition as an independent science.
There is a growing demand for quantum biology research. Unified and
complex quantum biology research can only be initiated in scientific institutions
where basic institutional background and support are provided (such as Cities
of Life Sciences).



A 21.század tudománya, a kvantumbiológia: The science of the 21st century is quantum biology:

• A kvantumbiológia mint fogalom a 20. században a kvantumelmélet

megszületésével egy időben kért helyet a tudományok tárházában. Sajnálatosan
a kvantumbiológiai megközelítőleg sem tudott olyan áttörő eredményeket
produkálni, mint a kvantummechanikai, kvantumfizika vagy a kvantumkémia,
így a tudományok perifériájára szorult. A kvantumbiológiai RENDSZER

ELMÉLET a “Hármas Elmélet”, értelmezte az anyag és élet kőrforgásának
kvantum folyamatait. Egy elmélet mindösszesen irányt mutat arra vonatkozólag,
hogy a tudományt milyen módszertannal lehet egységessé tenni. Az elmélet

megalkotása lehetővé tette, hogy célzott de rendezett kutatások kezdődjenek az
élővilág minden területén. A korai eredmények bizonyították, hogy az
életfolyamatok kvantum jelenségei egy, ez idáig még nem ismert természeti
törvényen alapszik. A részterületi kutatások kezdeti eredményei nagyon
biztatóak voltak. Az elmélet alapján ki lehet jelenteni, hogy a kvantumbiológiai

önálló helyet két a tudományokban. Az elméletre épülő kutatási irányzatok
választ adhatnak a mindennapi környezeti, egészségi, ökológiai problémákra.

• Quantum biology as a concept in the 20th century coincided with the birth of
quantum theory in the repository of sciences. Unfortunately, quantum biology
has not been able to produce approximately breakthrough results such as
quantum mechanics, quantum physics, or quantum chemistry, so it has been
pushed to the periphery of the sciences. QUANTUM BIOLOGICAL
SYSTEM THEORY “Triple Theory” interpreted the quantum processes of
the cycle of matter and life. One theory only provides direction as to what
methodology can be used to unify science. The creation of the theory allowed
targeted but orderly research to begin in all areas of the living world. Early
results proved that the quantum phenomena of life processes are based on a
hitherto unknown law of nature. The initial results of the subfield research were
very encouraging. Based on the theory, it can be stated that quantum biology
has a self-contained place in the two sciences. Research trends based on theory
can provide answers to everyday environmental, health and ecological
problems.



Kínai- Magyar tudományos együttműködés az elmúlt években: Sino-Hungarian scientific cooperation in recent years



Alap és alkalmazott kutatások és azok eredményeinek bemutatása a Shandong tartomány akadémiáján és egyetemein: 
Basic and applied research and presentation of its results at the academy and universities of Shandong Province:



A tudományos eredmények innovációi: Innovations in scientific results:



A kvantumbiológiai kutatások egyik megvalósult eredménye, a Funkcionális Anatómia képalkotó eljárás 
„Somatoinfra©®” : 

One of the realized results of quantum biological research, the Functional Anatomy imaging procedure
"Somatoinfra © ®„



Kapcsolatok: Contacts:
A jövő: 4D fúziós anatómiai és kvantumbiológiai dinamikus 

fiziológiai folyamatok fúziós valós idejű diagnosztizálása 

The future: real-time fusion diagnosis of 4D fusion 
anatomical and quantum biology dynamic 

physiological processes



A QUB8 által előkészített és javasolt tudományos, fejlesztési és hasznosítási programok:  
Scientific, development and utilization programs prepared and proposed by QUB8:

• Kvantumbiológiai oktatás

• Alap és alkalmazott kutatások: pl. kvantum folyamatok az anyag és

az élet kőrforgásában,- ion térszerkezeti mérések és vizsgálatok „ion
mátrix”, - kvantumbiológiai rendszer elmélet „TAXONOMIA” új
besorolások, - a metabolizmus kvantum energia egyensúlyának

diagnosztikus vizsgálata, az élővilág energia egyensúlyának fotonos
jelenségei, az egészég és betegség kvantumbiológiai értelmezése,-
stb.

• Basic and applied research: e.g. quantum processes in the life cycle
of matter and life, - ion spatial structure measurements and studies
“ion matrix”, - new classifications of quantum biological system
theory “TAXONOMY”, - diagnostic study of quantum energy
balance of metabolism, photonic phenomena of life balance of
energy, health and disease quantum biological interpretation, - etc.



Miért Kína ? 
Why China?

• A kínai tudományos szervezeteknél adott minden lehetőség amely lehetőé teszi a Magyar kvantumbiológiai kutatások integrálását és a kísérleti
folyamatok elkezdését , valamint rendelkezik minden olyan háttér feltétellel amelyekkel a tudományos eredmények hasznosítását a lehető
legrövidebb időn belül elterjeszthetik a mindennapi gyakorlatba. A QUB8 felkészült arra, hogy hónapokon belül kutatási program csomagokat
adjon át, valamint készen állunk a Kínára vonatkozó adaptációk kidolgozására.

• Chinese scientific organizations have all the possibilities that allow the integration of Hungarian quantum biological research and the start of
experimental processes, as well as all the background conditions with which the utilization of scientific results can be disseminated into everyday
practice as soon as possible. QUB8 is ready to deliver research program packages within months, and we are ready to develop adaptations for
China.



Köszönjük megtisztelő figyelmüket

Thank you for your kind attention
Tóth, Szacsky


