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 ELTE Természettudományi Kar, Biológia-földrajz szak 
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Szakmai életút 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások 

 Testnevelési Egyetem, Orvosi Tanszék – tudományos segédmunkatárs 
1988-2000 

 Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Kar, Egészségtudományi és 
Sportorvosi Tanszék – tudományos munkatárs 2000-2005 

 Semmelweis Egyetem/Testnevelési Egyetem/Magyar Testnevelési és 
Sporttudományi Egyetem, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - 
egyetemi docens 2005- 

Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások) 

 Szenátusi tagság 2014-től 
 Sport- és Egészségtudományi Intézet tanácstag 2017-től, majd 

intézetigazgató 2021-től 

Díjak, címek, kitüntetések 

 Kerezsi Imre-díj 

Nyelvismeret 

nyelv beszédkészség íráskészség olvasáskészség 
médiaszereplést 
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 Egyetemi docens 
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angol közép közép közép nem 
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Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

 Humánbiológia, Kinantropometria, Életszakaszok, Sportképességek 
életkori sajátosságai 

 Táplálkozástudomány, Sporttáplálkozás 
 Genetika 

Tudományterület és tudományág 

 Sport- és Egészségtudomány, Biológia 
 Humánbiológia, élettan 
 Genetika 

Jelenlegi kutatási témák 

 Utánpótláskorú sportolók összetett vizsgálata – humánbiológiai, fittségi, 
élettani, terhelés-élettani, táplálkozási, pszichológiai és szocio-
ökonómiai felmérések 

 Élsportolók genomikai és fiziológiai (élettan, terhelés-élettan, 
antropometria) vizsgálata 

Korábbi kutatási témák 

 Iskoláskorúak komplex állapotfelmérése 
 Utánpótláskorú sportolók vizsgálata 
 Egyetemisták fizikai aktivitása, életmódja és a stressz 

Fontosabb kutatások 

 Két MSTT pályázat (óvodáskorúak életmódja, utánpótláskorú sportolók 
csontegészsége) 

 Részvétel (szakmai irányító, szakértő, lektor, tanulmányíró, tag) – 
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 II. Országos Növekedésvizsgálat (OTKA – tag) 
 TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi 

dimenzióinak feltárása. (szakmai irányító, tanulmánykötet ld. 
Közleménylista) 

 TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001. A testnevelés új stratégiájának és fizikai 
állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel 
ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében. 
(szakértő, lektor, tanulmányíró (ld. Közleménylista) 

 PhD hallgatók kutatásai 
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 Európai Antropológiai Társaság 

Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók 

 Magyar Sporttudományi Szemle - főszerkesztő 
 Magyar Sporttudományi Füzetek - szerkesztő 

Szakértői tanácsadási tevékenységek 

 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001. Teljes körű iskolai egészségfejlesztés 
(TIE). (szakértő) 

 EFOP 3.2.8.-16-2016-00001 T.E.S.I. Beavatkozások a minőségi (inkluzív) 
testnevelés oktatás és képzés megvalósítása érdekében (szakértő, 
szakmai megvalósítás) 

 EFOP 3.2.10.-16. Tehetséggondozás a sport által (szakértő) 
 TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001. Tartalmi, módszertani fejlesztés, valamint 

pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén 
(módszertani alprojekt fejlesztői feladatok) 

 TUDFO/51757/2019-ITM projekt (szakmai megvalósítás) 
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