
 

 
 
 
 
 

Végzettségek, tudományos fokozatok 
Felsőfokú végzettségek 

• Okleveles környezetvédő, UNESCO ökotechnikus 
• Testnevelés-földrajz szakos tanár 

Tudományos fokozatok, címek 

• Ph.D. Klinikai orvostudományok summa cum laude; 2017. SZTE ÁOK 
 

Szakmai életút 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások 

• Egyetemi docens MTSE / tudományos főmunkatárs TE Science Park 
• Egyetemi adjunktus – SZTE ÁOK Skill központ 
• Regionális klinikai igazgató / Közép-Európa Abbott laboratories 
• Regionális igazgató / Nyugat-Európa SurgRX Ltd. 
• Territory manager / Boston Scientific Ltd. 
• Testnevelés-földrajz tanár / Keveháza utcai Montessori ált. isk. 

Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások) 

Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések 

• 2000. University of Oxford, Department of Radiology ; Vérzéses stroke 
ellátásának legújabb endovaszkuláris módszerei 

• 2007. Train The Trainer, Institute in a box and executive fellowship 
program; Crossroads Institute, Brüsszel (Diegem) Belgium 

•  2009. Advanced marketing course; Abbott Laboratories, Wiesbaden, 
Németország             

Díjak, címek, kitüntetések 

• 2003. “Person of the Year” Boston Scientific intercontinental 
• 2009; “Clinical manager of the year”, New York award Abbott 

Laboratories 

Dr. Szikra Péter 
• egyetemi docens 
• Sport-és Egészségtudományi Intézet 

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 
• születési év: 1970. 



 

Nyelvismeret 

nyelv beszédkészség íráskészség olvasáskészség médiaszereplést 
vállal-e rajta? 

angol felsőfok középfok felsőfok igen 

francia középfok alapfok középfok nem 

Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

• Környezetegészségtan, toxikológia a sportban 
 

Tudományterület és tudományág 

• Klinikai orvostudományok / endovaszkuláris ellátás 
• Sporttudomány, egészségtudomány / finommotorika 

Jelenlegi kutatási témák 

• célzott sportági készségfejlesztés a manuális szakmákat tanulók részére 
magas-hűségű orvosi szimulátorok kontrolljával 

• organikus, környezetbarát anyagú csökkentett légellenállású maszk 
fejlesztése 

Korábbi kutatási témák 

• endovaszkuláris katéterek plakkra gyakorolt erőkifejtésének vizsgálata 
• az artériák atherosclerotikus plakkjainak szerkezete, összetétele CT-vel 

való vizsgálata 
• az agyi keringésbe jutó embólusok vizsgálata transcranialis doppler 

használatával 
• Új, tünetmentes agyi infarktus léziók vizsgálata DWI-MRI technikával 

Fontosabb kutatások 

• Orvostanhallgatók gyakorlati készségfejlesztése célzott sportági 
edzéssel 

• Versenysportban használt gépjármű légszűrő technológia adaptálása a 
humán maszkok fojtásának csökkentésére 

 
 
 



 

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben 

• Magyar Egészségügyi Szimulációs Társaság – vezetőségi tag 
• Magyar Kardiológus Társaság – tag 
• Magyar Neuroradiológiai Társaság – tag 

 

Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók 

 

Szakértői tanácsadási tevékenységek 

• Konzulens Acandis Medical GmBh; konzulens Chebio Kft. 

Publikációk 
• A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) található publikációim 

(link) 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038997&
view=simpleList 

Elérhetőségek 

Egyetemi tartózkodási hely 

• Épület: L5 
• Szobaszám: 2. em  
• Telefonszám(ok): 0036303310555 
• E-mail cím: szikra.peter@tf.hu 

Egyéb szakmai profilok 

• LinkedIn:  
• MTMT:  
• Scholar: 
• Egyéb:  

 


