
Dr. habil. Martos Éva 2015. március 1-től a Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet főigazgató-helyettes főorvosa, mely intézmény az Országos Élelmezés-
és Táplálkozástudományi Intézet jogutódja, melynek főigazgató főorvosa volt 10 éven át. Ezt 
megelőzően, 1980 és 2005 között a Sportkórház munkatársa, tudományos munkatárs, 
főmunkatárs, majd főigazgató–helyettes főorvos. 1994-ben szerzett orvostudomány 
kandidátusa fokozatot, disszertációjának címe: A rendszeres testedzés szerepe a szív-és 
érrendszeri betegségek megelőzésében. 2000-ben habilitált Cardiovascularis kockázati 
tényezők és fizikai aktivitás fiatal korban című munkájával. 
 Klinikai laboratóriumi vizsgálatokból 1984-ben, sportorvostanból 1989-ben tett szakvizsgát, 
2009-ben egészségbiztosítási szakképesítést, 2014-ben egészségügyi gazdálkodási és 
stratégiai specialista diplomát szerzett. 
Fő érdeklődési területe a gyermekkori elhízás megelőzése, a táplálkozás és a fizikai aktivitás 
szerepe a prevencióban és a sporttáplálkozás. 
Oktatói tevékenysége kiterjedt, kórélettan, teljesítményélettan, sportélettan, cardiopulmonaris 
rehabilitáció tantárgyakat oktatott.  A preventív táplálkozástudomány MsC képzés tantárgy 
témafelelőse, oktatója. Részt vesz a graduális, posztgraduális képzésben illetve a 
sportorvostan szakvizsgáztatásban. A Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, 
kihelyezett Preventív Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője. 
1997-től hazai és nemzetközi kutatási témák vezetője a fizikai aktivitás, táplálkozás, 
gyermekkori elhízás témakörökben, jelenleg az OÉTI-ben folyó pályázatok túlnyomó 
többségének irányítója. Négy PhD hallgató témavezetője volt, akik sikeresen védték meg 
doktori fokozatukat, jelenleg  egy doctorandus hallgatója van. 
A Sportegészségügyi Szakmai Kollégium tagja, titkára, 2004 -től 2009-ig elnöke, jelenleg a 
tanács vezetője, a Magyar Sporttudományi Társaság elnökségi tagja. Szakértői tevékenységet 
végez számos hazai és nemzetközi szervezetben, köztük 1997-2005 között az Európai 
Sportorvos Társaság Végrehajtó Bizottságának tagjaként, 1999-2002 között a Nemzetközi 
Sportorvos Társaság (FIMS) Tudományos Bizottságának elnökeként dolgozott, 2005-től a 
WHO Európai Regionális Táplálkozási Bizottság, 2007-től a DG SANCO Táplálkozás és 
fizikai aktivitás magas szintű munkacsoportjának hazai képviselője. Több hazai és nemzetközi 
tudományos társaság tagja illetve korábban tagja. 
A Magyar Sportorvos Társaság elnöke 2015.évtől. 
2014-ben Halmy László emlékérem, 2011-ben Népegészségügyért emlékérem, 2009-ben 
Tangl Ferenc emlékérem, 2003-ban és 2004-ben Az év sportorvosa, 2002-ben a SE TF kiváló 
oktatója, 2000-ben Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt polgári tagozat, 1994-ben a 
Magyar Sportorvos Társaság Dalmady emlékérmével tüntették ki. 
Tudományos munkáját 103 közlemény, 20 könyvfejezet és 487 előadás fémjelzi. 
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