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Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

 Integratív teljesítménydiagnosztika 
 Terhelésélettan 
 Egészségfejlesztés 

Tudományterület és tudományág 

 Osteológia, Osteoarthrológia 
 Humánbiológia, fejlődésélettan 
 Kineziológia 

Jelenlegi kutatási témák 

 Okos fogyás – perszonalizált mHealth intervenció a testsúlyoptimalizálás 
érdekében felnőtt nők körében 

 Fogyasztás hatása az elit birkózok microbiom összetételére 
 Magas intenzitású akut terhelés hatása az extra celluláris vezikulákra 
 Féléves testedzés szisztematikus hatásainak vizsgálata időseken 
 A balett és kortárs táncosok csípőízület geometriájának vizsgálata DEXA 

és DynaKnee mozgáselemző módszerrel 
 Fiatal felnőtt vízilabdázók test- és csontszerkezeti jellemzőinek és 

szájüreg mikrobióta közösségének nyálminták alapján történő vizsgálata 



 

 A testösszetétel, valamint a viszcerális zsírszövet változásának 
vizsgálata az időben korlátozott étkezés hatására 

 Esztétikai sportokat végző fiatal felnőtt sportolók test- és 
csontszerkezeti jellemzőinek vizsgálata 

 A természetes úton mumifikálódott emberi maradványok 
csontszerkezetének vizsgálata DEXA módszerrel 

 A rövid és hosszú időtartamú koncentrikus es excentrikus kontrakcióval 
történő erő edzés hatása az izom-in működésre és a járás 
gazdaságosságára fiatalokban es idősekben 

 Több egészséges évet! TÖBB-ÉV! — Mozgás-, kognitív és agyfunkció 40 
év felett 

Korábbi kutatási témák 

 Krónikus szenvedélybetegek regresszív morfológiai- és funkcionális 
elváltozásainak vizsgálata 

 Öregedés és a különböző neurodegeneratív megbetegedések 
kapcsolatának vizsgálata patkányokon 

 Elhízott budapesti gyermekek testösszetételének és terhelhetőségének 
vizsgálata 

 Testalkati és testösszetételi mutatók és a motorikus tulajdonságok 
kapcsolata 15-18 éves gyermekek körében 

 Közép-kelet európai (ukrán, lengyel) és magyar gyermekek 
testösszetételi mutatóinak és motorikus jellemzőinek vizsgálata 

 Amerikában, Ázsiában és Európában élő középiskolás gyermekek 
egészségi állapotának, önértékelésének és rekreációjának kérdőíves 
vizsgálata 

 Ungvári Nemzeti Egyetem hallgatóinak testösszetételének és 
terhelhetőségének vizsgálata 

 Obstruktív bronchitis vizsgálata és a betegség utáni rehabilitáció 
validálása ukrán sportolóknál az Ungvári Állami Kórház Pulmonológiai 
osztályán 

 Válogatott sportolók testalkati és testösszetételi mutatók vizsgálata 
standard antropometriai, 3D testfelszín szkennelés és bioimpedanciás 
módszerekkel 

 Utánpótlás korú válogatott sportolók testösszetételének vizsgálata DEXA 
módszerrel 

 Csontszerkezeti mutatók változása a kronológiai- és biológiai korok 
tükrében serdülő gyermekeknél 

 A csonttörési gyakoriságok eloszlása a denzitometriai és testösszetételi 
jellemzők függvényében fiatal, elitképzésben résztvevő 
labdajátékosoknál 

 Utánpótláskorú akadémista labdarúgók frakció mennyiségének 
meghatározása két különböző módszerrel 

 A csontrendszer fejlettségi státusának vizsgálata 10-19 éves elit 
képzésben részesülő kosárlabdázó fiúknál 



 

 Labdajátékosok viszcerális zsírtömeg és az A/G arány összefüggésének 
vizsgálata DEXA módszerrel 

 11 és 20 éves kor közötti elit sportolók csontszerkezeti paramétereinek 
referencia-sorozatai 

 11 és 20 év közötti sportolók csontszerkezeti paramétereinek referencia-
sorozatai sportági eloszlásban 

 Krónikus beteg gyermekek és fiatal felnőttek testfejlettségi és 
denzitometriai vizsgálata 

 Elektromos izomstimuláció és torna alkalmazása a térd valgus állásának 
csökkentésére 

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben 

 Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) 
 Ukrán Sporttudományi Társaság (USTT) 
 Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság (KMTT) 
 Kárpátaljai Orvostudományi és Egészségügyi Társaság (KOET) 
 Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság (MOOT) 
 Magyar Elhízástudományi Társaság (MET) 
 Magyar Sportorvos Társaság (MST) 
 European College of Sport Science (ECSS) 
 Humánkineziológusok Országos Szövetség (HKOSZ) 
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