
Önéletrajz 
 

Név: Dr. Györe István 

Születési hely, időpont: Budapest, 1959. június 20. 

Családi állapot: nős , két gyermek: 5,5 éves fiú és 3,5 éves lány. 

Tanulmányok: Általános iskolai, és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, 1977-

ben érettségizett József Attila Gimnázium fizika tagozatán. 1977-től a SOTE Általános 

Orvostudományi Kar hallgatója, 1983-ban általános orvosi diplomát szerzett.  

Munkahelyek: 1983-1993-ig tudományos segédmunkatársként, majd tudományos 

munkatársként dolgozott az OTSI Kutató Osztályán. 1987-ben ösztöndíjasként 4 hónapot 

töltött Bécsben, az Osztrák Sportorvosi Intézetben. 1993-2000-ig a Budai Edzőtábor és Sport 

Rekreációs Központban dolgozott sportorvosként. 2001-től az Országos Sportegészségügyi 

Intézet Kutató Osztály Spiroergometriai Laboratóriumának vezetőjeként, majd 2007-től 

megbízott osztályvezetőként dolgozik 

Szakvizsga:1990-ben sportorvostan szakvizsga 

Nyelvismeret: német, angol 

Társasági tagságok: 2002-től a Magyar Sportorvos Társaság vezetőségi tagja, a Magyar 

Sporttudományi Társaság Felügyelő Bizottságának tagja (2006-tól), a MOB Szakmai és 

Tudományos Bizottságának tagja (2001-től) 

Tudományos tevékenység, publikációk: Tudományos tevékenységét az egyetemi évek alatt, 

az OTSI Kutató Osztályán Dr. Pucsok József irányításával 1980-ban kezdte. Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el, három rektori pályamunkáját első 

díjra értékelték. Kutatási területe akkoriban a lipidek, lipoproteinek biokémiai vizsgálataira 

terjedt ki. Elsajátította a vékonyréteg-kromatográfiás és gázkromatográfiás lipidanalitikai 

módszereket. 

1987-től kezdve elsősorban alkalmazott kutatással foglalkozott a sportélettan és 

terhelésélettan területén. A maximális terhelhetőség és az optimális edzésintenzitás élettani 

vonatkozásait vizsgálta élsportolókon. Érdeklődése az akut terheléssel összefüggő 

metabolikus folyamatok, valamint a terhelésre bekövetkező adaptációs folyamatok 

vizsgálatára terjedt ki. 2004-től foglalkozik sportgenomikával. Az Országos 

Sportegészségügyi Intézet Sportgenomikai Laboratóriumában egy olyan biobankot alakítottak 

ki, amely a versenyzők DNS mintáit, kérdőíves-, teljesítmény-élettani- és biokémiai vizsgálati 

eredményét együttesen tartalmazza, így a hagyományos vizsgálatok és a genotípus alapján 

történő meghatározás az eredményes sportolók kiválasztását objektívebbé és hatékonyabbá 



teheti. Több hazai és nemzetközi első- és társszerzős publikációja jelent meg, Számos hazai és 

több nemzetközi konferencián tartott előadást. Több hazai ismeretterjesztő lapban publikált. 

Oktatás: Rendszeres előadó a sportszakorvosi alap- és továbbképző tanfolyamokon. A 

Testnevelési Egyetem kineziológia szakos hallgatóit tanította. Több sportág (evezés, kajak-

kenu, triatlon, súlyemelés, atlétika, korcsolya, labdarúgás) szakedzői, edzői továbbképzésében 

vett részt. Többször tartott előadást a MOB és az MSTT szervezésében az Olimpiai Edzők 

Fórumán. Több mint 10 éve elméleti és gyakorlati oktatást tart sportélettanból a SOTE 

másodéves orvostanhallgatóinak. Tanítványai (SOTE, TE) számos szakdolgozatot írtak, több 

TDK előadáson szerepeltek. 

Kitüntetések, díjak: Magyar Sportorvos Társaság Dalmady Emlékérem (2008). A sportági 

szövetségek szavazatai alapján „A „Sportolók egészségéért” kategóriában 2007-ben 

harmadik, 2008-ban  második díj.  

Sportorvosi, Bizottsági tevékenységek: 1987-től 1992-ig az evezős válogatott keretorvosa. 

1993-tól 2000-ig a kajak-kenu válogatott vezető keretorvosa, majd 2007-ig keretorvosa. 2003-

tól a triatlon válogatott keretorvosa. 2006-tól a gyorskorcsolya és a rövidpályás 

gyorskorcsolya válogatott keretorvosa. Egy nyári olimpián (1996. Atlanta) és három téli 

olimpián (1998. Nagano, 2002. Salt Lake City, 2006. Torino) vett részt sportorvosként. 2005-

2008-ig a Magyar Súlyemelő Szövetség Orvos Bizottságának elnöke, 2007-től a Magyar 

Labdarúgó Szövetség Orvos Bizottságának titkára. 2009-től az Magyar Evezős Szövetség 

Orvos Bizottságának tagja.  

2008-tól az MSTT Teljesítményélettani Bizottságának vezetője. 

 


