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a miőge n tőnus a vena saphena ban. Örvősi e s Győ gyszere szeti Szemle (Marősva sa rhely), 
51/suppl. 1: 16, 2005. 
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kialakula sa ban - Ve na s szu ku let, e letmő d, terhesse g lehetse ges hata sai, szakdőlgőzat, 
2020. 
 

SZERVEZETI TAGSÁG 1991-                   Magyar E lettani Ta rsasa g 
2000-    Á Magyar Tudőma nyős Ákade mia Mőlekula ris Biőlő giai, Genetikai e s 

Sejtbiőlő giai Tudőma nyős Bizőttsa g, kő ztestu leti tag 
2005-                    Magyar Mikrőcirkula ciő s e s Vaszkula ris Biőlő giai Ta rsasa g  
1999-2011         Ácta Physiőlőgica Hungarica, Ássistant Editőr 
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2019-  Testnevele si Egyetem Habilita ciő s Bizőttsa s, tag 

SZAKMAI ELISMERÉSEK 2015  Kiva lő  Tudőma nyős Dia kkő ri Nevelő  egyetemi kitu ntete s 

2015  Mentőrkupa dí j kari kitu ntete s  

LEZÁRVA  2021. 05. 

  

 


