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Wigner FK Energiatudományi Kutatóközpont közös STARS-COVID 
kutatása 

 

Koronavírus - Kiderült, hogy két lépcsőben alakul ki a tüdőgyulladás – Nagyon kicsi a valószínűsége 
annak, hogy a SARS-CoV-2 vírusok a levegőből közvetlenül a tüdőbe jussanak, a tüdőgyulladást okozó 
vírusok az érintett beteg felső légútjaiból származnak Ez derült ki az ELKH Energiatudományi 
Kutatóközpont (EK), az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK), a Semmelweis Egyetem és a 
Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársainak részvételével zajló kutatásból, amelynek eredményeit 
a Scientific Reports című folyóiratban publikálták. (...) - alon.hu 
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kisebb molekulákat és kristályokat ma már nem csak az okostelefonok mikrotranzisztoraiban, de az 
orvostudományban is, mint a Pfizer vakcinája –klubradio.hu – 2021-04-18 

 

Hogyan tehető vezetővé az üveg? - Hogyan tehető vezetővé az üveg? Bemutatjuk a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont munkatársainak eredményét, hogy miként válnak a szigetelők vezetővé egy 
lézerimpulzus hatására mindössze néhány femtomásodperc alatt. A Wigner Fizikai Kutatóközpont 
munkatársai fontos mérföldkövet értek el az ultragyors optoelektronikai eszközök létrehozása felé 
vezető úton. (...) - gyartastrend.hu - 2021.04.22. 12:20:00 

origo.hu - Kompakt lézer segítségével keltettek áramot üvegben - 2021-04-22 11:49:14 

24.hu - Lézerrel csiholtak áramot magyar kutatók - 2021-04-22 10:50:48 

raketa.hu - Az üveg nem vezeti az áramot, hazai kutatók azonban változtattak ezen - 2021.04.24. 
15:59:41 

Inforádió – A Szigma - A holnap világ c. műsorban Dombi Péter, a lézerfénnyel szigetelőből vezetővé 
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Cluster II program: Földi életünk része az űridőjárás - Aeromagazin (62-65.o.) – 2020 december – 
2021 január  

Odamenni nehezebb, mint visszajönni - így gyarmatosítanák a Marsot - szeretlekmagyarorszag.hu – 
2021. február 14. 

Magyar fejlesztések a világűrben – Covid-gyógyszerkísérlet hazai cégekkel – 2025 decemberében 
érkezik el a Merkúrhoz az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen 
indított szonda, melynek fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek. A szondát Giuseppe „Bepi” 
Colombo olasz matematikusról és mérnökről nevezték el. A Magyar Tudományos Akadémia Wigner 
Fizikai Kutatóközpont a Bepi sok műszerének egyikéhez adta a tápegységet, míg a Bepi 

https://webradio.hu/hirek/koronavirus/a-vedooltasok-celja-az-immunrendszerunk-fegyverfejlesztesenek-elinditasa
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plazmahullám-kísérlet szimulációját az ELTE Űrkutató Csoport és a BL-Electronics Kft. 
együttműködésében végezték. – Ripost 7 (10,11. oldal) – 2021.04.13.  

Magyar űrhajósjelöltet keres az Európai Űrügynökség – (...) A nem mindennapi álláslehetőséget a 
Profession.hu-n hirdették meg. Az asztronauták pontos munkaköréről és a kiválasztás folyamatáról az 
ESA oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A pályázatokat május 28-ig várják, a végeredményt 
pedig 2022 októberében jelentik be. Kiemelt képen: Iroda a Magyar Tudományos Akadémia Wigner 
Fizikai Kutatóközpontja és az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) üzleti 
inkubátorházában az avatás napján - Fotó: Szigetváry Zsolt – MTI  168.hu - 2021.04.28. 21:16:00 

Űripari startupok mellé áll a Design Terminál – (...) Annak idején az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóintézete vezette konzorcium nyerte el a lehetőséget az üzleti inkubátorház program 
létesítésére, amelyet végül az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban csillebérci KFKI kampuszán 
alakítottak ki. (...) – index.hu - 2021.09.09. 

Az űr a legvégső határ - Az űrverseny korszerű megoldásokat hoz a hétköznapokba is - Üzleti 
innováció, üzletfejlesztés – (...) Annak idején az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézete vezette 
konzorcium nyerte el a lehetőséget az üzleti inkubátorház program létesítésére, amelyet végül az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban csillebérci KFKI kampuszán alakítottak ki. (...) – uzleti-
innovacio.blog.hu - 2021.09.10. 

 

 

Kvantuminformatika 
 

A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a BME kutatócsoportjai - A 
Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium 2020-ban alakult meg jelentős kormányzati 
támogatással. A kutatási konzorcium vezetője az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Wigner 
Fizikai Kutatóközpontja, szakmai vezetője a BME oktatója, Imre Sándor. A programban a BME két 
kara is részt vesz. A kutatásban kvantuminternetes hálózat épül ki a BME és a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont között, valamint az európai kvantumszámítógépek fejlesztésén is dolgoznak a 
szakemberek - írja a közlemény. (...) - profitline.hu - 2021.05.13. 

 

Hasonló tartalommal megjelent cikkek: 

computerworld.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-
13 16:51:26 

budakeszihirado.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-
13 12:51:24 

jaszberenyhirado.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-
13 12:51:24 

szentendrehirado.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-
05-13 12:51:24 
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tatabanyahirado.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-
13 12:51:24 

mti.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-13 12:12:24 

hirado.hu - A jövő számítógépét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-13 12:58:49 

webradio.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-13 
12:11:00 

itbusiness.hu - Innovatív informatikai fejlesztések a Műegyetemen - 2021-05-13 16:24:39 

infostart.hu - Kvantuminternetet fejlesztenek a BME-n - 2021-05-13 16:04:00 

telex.hu - A kvantuminternet alapjain dolgoznak a BME-n - 2021-05-13 12:45:35 

minuszos.hu - Kvantumszámítógépet és kvantuminternetet fejlesztenek a Műegyetemen - 2021-05-14 
04:33:16 

hvg.hu - Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n - 2021.05.14. 16:03:00 

vaol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

nool.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

veol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

baon.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

kisalfold.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

haon.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:54 

zaol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

feol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

szoljon.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

sonline.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

boon.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

delmagyar.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:14:17 

szon.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:19:23 

duol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

teol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:19:17 

beol.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

bama.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:00:00 

kemma.hu - A jövő kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021-05-15 06:19:23 

muszaki-magazin.hu - Kvantuminternetet fejlesztenek a BME-n - 2021.05.19. 

unilife.hu - A jövő számítógépét és kvantuminternetét fejlesztik a Műegyetemen - 2021.05.25.  
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A Google időkristálya olyan, mint amikor az első, szobányi számítógépek kiszámolták, hogy 2+2=4 - 
(...) Dr. Asbóth János kvantumfizikus, a BME Elméleti Fizikai Tanszékének docense, a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont kutatója úgy magyarázta, hogy az időkristály tulajdonképpen egy fizikai rendszer, egy 
kvantumos logikai áramkör, amit beprogramoztak a számítógépre, és váltogat különböző 
kvantumállapotok között, méghozzá egy másféle ütemben, mint amit mi megszabnánk neki. (...) - 
telex.hu - 2021.08.07. 19:15:35 

 

 

Gravitációfizika 
 

Először figyeltek meg "vegyes" feketelyuk-neutroncsillag párokat – Budapest, 2021. június 29., kedd 
(MTI) - Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős 
rendszert - közölte kedden a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) az MTI-vel. – mti.hu - 
2021.06.29. 17:19:35 

 
Hasonló tartalommal megjelent cikkek: 

telex.hu - Először fogtak neutroncsillag és fekete lyuk ütközéséből származó gravitációs hullámokat - 
2021-06-29 14:06:40 

24.hu - Hatalmas kozmikus karambolokat figyeltek meg - 2021-06-29 15:27:20 

webradio.hu - Először figyeltek meg "vegyes" feketelyuk-neutroncsillag párokat - 2021-06-29 17:19:00 

bumm.sk - Először figyeltek meg "vegyes" feketelyuk-neutroncsillag párokat - 2021-06-29 18:21:00 

ma.hu - Először figyeltek meg vegyes feketelyuk-neutroncsillag párokat - 2021-06-29 18:22:00 

alon.hu - Feketelyuk-neutroncsillag párokat találtak - 2021-06-29 21:01:00 

hvg.hu – Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy 
neutroncsillag - 2021-06-30 

Pesti Hírlap – Csillagászati áttörés magyar közreműködéssel - Pesti Hírlap (7. oldal) - 2021.06.30. 

pestihirlap.hu - Csillagászati áttörés magyar közreműködéssel - 2021-06-30 12:29:00 
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18:19:32 
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szimpatika.hu - Mi történik, ha egy csillag és egy feketelyuk találkozik? - 2021.07.02. 21:05:14 

raketa.hu – Először figyeltek meg összeolvadó feketelyuk-neutroncsillag párokat - 2021.07.02. 

Hullám - Magyar Narancs (7. oldal) - 2021.07.15.  

innoportal.hu - Először figyeltek meg “vegyes” feketelyuk-neutroncsillag párokat – 2021.07.25. 

InfoRádió – Interjú Barta Dániellel – Szigma – 2021.07.20 
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Anyagtudomány 
 

A hajszálnyi tudomány - a nanotechnológia – interjú Gali Ádámmal – Klubrádió – Utópia c. műsor 
(2021. 04. 18.) 

 

Az első gömbihiba-korrigált transzmissziós elektronmikroszkóppal felszerelt laboratórium 
létrehozására irányuló projekt -...található többek között az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont 
(WIGNER FK), az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK), az Eötvös... – www.muszaki-
magazin.hu - 2021.06.28. 08:16:54 

 

Anyagtudományi fejlesztések a környezetvédelemért - A napenergiát hasznosító energiatermelés, 
tárolás és egyéb környezeti hatások kutatását célzó négyéves projekt végére értek az 
Energiatudományi Kutatóközpont és a Wigner Fizikai Kutatóközpont anyagtudományra és 
méréstechnológiára specializált csoportjai. Az Energiatudományi Kutatóközpont Vékonyréteg-Fizika 
Laboratóriuma új típusú anyagokból állított elő napelemekben használható vékonyrétegeket. (...) - 
Élet és Tudomány - 2021.07.16. (922, 923. oldal)  

 

Eredményesen zárultak az EK és a Wigner FK környezetvédelemre és megújulóenergia-hasznosításra 
irányuló anyagtudományi fejlesztései - Budapest, 2021. július 20., kedd (MTI) - Eredményesen zárult 
az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) és az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) 
munkatársainak a környezetvédelemre és a megújulóenergia-hasznosításra irányuló négyéves 
kutatási projektje. - mti.hu - 2021.07.20. 17:01:29 

 

Hasonló tartalommal megjelent cikkek: 

webradio.hu - Eredményesen zárultak az EK és a Wigner FK környezetvédelemre és megújulóenergia-
hasznosításra irányuló anyagtudományi fejlesztései - 2021-07-20 17:01:00 

Trend FM - Eredményesen zárult az Energiatudományi Kutatóközpont és az ELKH Wigner Fizikai 
Kutatóközpont munkatársainak négyéves kutatási projektje - 2021-07-20 20:05:20 

greendex.hu - Megújulókkal kapcsolatos kutatást zártak sikerrel magyar szakemberek – Greendex - 
2021.07.21. 09:38:58 

 

Egyéb hírek 
 

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai 
témájú eljárások eredményeiből – 2020. december 28-december 31. – (...) Ajánlatkérő: NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Adásvételi szerződés, melynek tárgya SZTAKI és a 
Wigner Fizikai Kutatóközpont felhő infrastruktúrájának megújítása, bővítése és fejlesztése Control 
szerverek 3 db; Compute szerverek 6 db; GPU szerverek 4 db; GPU gyorsító kártya 0 db; NVMe 

https://www.klubradio.hu/archivum/utopia-2021-januar-19-kedd-1900-15214
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https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/eredmenyesen-zarultak-az-ek-es-a-wigner-fk-kornyezetvedelemre-es-megujuloenergia-hasznositasra-iranyulo-anyagtudomanyi-fejlesztesei
https://greendex.hu/megujulokkal-kapcsolatos-kutatast-zartak-sikerrel-magyar-szakemberek/


storage szerverek 6 db; SAS storage szerverek 3 db Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő 
Központ Zrt. Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (...) – hirlevel.egov.hu - 
2021.01.03. 20:21:40 

 

Stephen Hawking Csillebércen, 70 éves a KFKI – index.hu (2021.01.19.) 

 

Nanoplazmonikus Lézeres Fúziós Labor – Interjú Kroó Norberttel – Klubrádió – Utópia c. műsor 

(2021.01.19.) 

 

Összeállítás az Innovatív Detektorfejlszető „Lendület” Kutatócsoport, japánokkal közös 
müongráfiai kutatásáról (vulkánkitörés, és szökőár előrejelzés témában) – M1– Ma reggel c. műsor 
(2021.06.08.) 

 
Lehetőség a hazai innovátorok előtt - (...) A KEZDET A cég alapítója és ötletgazdája Kerekes Attila. 
Végzettsége szerint fizikus. A Wigner Fizikai Kutatóközpontban részecskék kiülepedését vizsgálta az 
emberi légutakban. Itt találkozott először olyan részecskékkel, amelyek megfelelő dózisú lerakódása 
a légutakban nemhogy káros, hanem kívánatos. Ezek az úgynevezett inhalációs gyógyszerek. Ám a 
kutató azt látta, hogy az ilyen jellegű terápiák hatékonysága elmarad az optimálistól, így itt van mit 
fejleszteni. (...) - Figyelő - 2021.07.01. (40,41. oldal) 

Kivételes szerepbe kerülhet az ország a digitális innovációk terén - (...) Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium és a Digitális Jólét Program mellett az ITAB alapító tagjai közé tartozik a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem, a Testnevelési Egyetem, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézete (SZTAKI) és a Wigner Kutatóközpont. (...) - infostart.hu - 2021.06.30. 13:01:00 

Adatvilág házon kívül - (...) Már az egyetemi kutatók is használhatják A Wigner Fizikai Kutatóközpont 
(FK) Adatközpontjában négy 500 négyzetméteres és egy 150 négyzetméteres gépterem található, 
összesen 436 rack szekrénnyel és 4,5 MW rendelkezésre álló IT-teljesítménnyel, 80 százalékos 
területkihasználtsággal. Jelenleg is tárgyalásokat folytatnak további, tudományos célú, dedikált IT-
erőforrások elhelyezésére. (...) - Computerworld - 2021.07.07. (20,22. oldal)  

Klubrádió, Utópia – Interjú Orbán Gergővel az Eastern European Machine Learning Summer School 
tapasztalatairól – klubradio.hu - 2021.07.27. 
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