
Sport- és Egészségtudományi Intézet

TDK Orientációs Nap



• A testösszetétel becslésének metodikai kérdései, a testösszetétel és a teljesítmény 
A konstitúció és az élettani teljesítmény kapcsolata gyermek- és felnőttkorban

• A terhelés indukálta vér- és vérkeringési változások és az élettani teljesítmény 
összefüggései

• Az edzett szív jellegzetességei
• Specifikus, adott sportágra jellemző sérülések kialakulásának elemzése
• A sportképességek megítélését szolgáló objektív módszerek a műtétet követően
• Életmód és egészség

A felsorolt kutatási területekhez kapcsolódó témák, érdeklődés alapján:
• A fizikai aktivitás és a csontanyagcsere/cukoranyagcsere kapcsolata
• Sportgenomika
• Sportolói ritmuszavarokra hajlamosító tényezők vizsgálata

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

https://tf.hu/egyetem/szervezeti-felepites/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/kutatasi-temak


• A sportág- és posztspecifikus agilitás meghatározó és befolyásoló faktorai és azok 
összefüggései. A sportági teljesítmény és eredményesség tényezői és azok összefüggései.

• Teljesítménydiagnosztika kosárlabdában.
• Egyszerű biomechanikai mérések felnőtt és utánpótláskorú egyéni és csapatsportolóknál.
• Okostelefon alkalmazások a teljesítménydiagnosztikában. Legújabb technológiai 

fejlesztések alkalmazása és az eredményesség különböző sportágaknál.
• Kognitív funkciók és agilitás. Nyújtásos-rövidüléses ciklus hatékonysága és az egyenes 

vonalú és irányváltoztatásos gyorsaság összefüggése.
• Kognitív képességek vizsgálata és sportágspecifikus tesztek a vízilabda sportágban.
• Fáradás  és az izom idegrendszeri szabályozásának változásai. Mozgások során az 

idegrendszeri szabályozási minták változása. Az izmok elektromos aktivitása különböző 
sebességgel és ellenállással szemben végzett mozgások és sportmozgások során. Törzs- és 
csípőizmok elektromos aktivitása derékfájdalom esetén.

• A fáradás hatása a harántcsíkolt izmok elektromos aktivitására. A szenzomotoros 
szinkronizáció mértéke és annak hatása különböző sportágakban. 

Kineziológia Tanszék



Sporttáplálkozás-
tudományi 

Központ

• Sporttáplálkozás 
és teljesítmény

Sportélettani Kutató Központ

• Biomechanika: Erő-sebesség profilok 
meghatározása ballisztikus mozdulatok során. 
Edzésmódszerek és protokollok hatása az erő 
különböző fajtáira, az erő-sebesség profilra.

• Humánbiológia: A fizikai aktivitás szintje és a 
testfelépítés. A relatív életkor hatásának vizs-
gálata a sportban. A különböző sportágak 
testméreti, testalkati, testösszetételi jellemzői.

• Denzitometria: Testösszetételi jellemzők 
sportági eloszlásban, csontszerkezet 
vizsgálata

• Ortopédia: Sport utáni rehabilitáció. Mozgás-
elemzés a sportban. Mozgásminta szűrés.

• Mikrocirkuláció, sport-kardiológia: A sportolás 
hatása a kardiovaszkuláris rendszerre.
A fizikai terhelés hatásai.

Molekuláris 
Edzésélettani Kutató 

Központ

• Testedzés hatása az 
agyműködésre

• Genetikailag szelektált 
állatoknál a fizikai 
terhelés hatása a meta-
bolikus szindrómára, agyi 
funkciókra

• Legális teljesítmény-
fokozó eljárások

• Öregedés molekuláris 
vizsgálatai

• Szabadgyökök, 
antioxidánsok


