
Dr. KRASZNAY PÉTER  

(1954–) 

 

sebész, osztályvezető főorvos, szakmai vezető főorvos 

 
Született: 1954. április 22-én, Debrecenben.  

Szülei: Krasznay Ferenc tanító, agrármérnök, később tanítóképző 

főiskolai docens és Bernáth Mária tanítónő.  

Felesége: dr. Horváth Zsuzsanna szemész főorvos, gyermekei Nóra 

angol-magyar szakos középiskolai tanár és Zsófia jogász. 5 unokája van. 

Tanulmányai:  

Általános és középiskoláit Jászberényben végezte, 1972-ben 

érettségizett az akkori nevén Kállai Éva Gimnázium fizika-kémia 

tagozatos osztályában. Még ugyanebben az évben felvételt nyert a 

Debreceni Orvostudományi Egyetemre. 1978-ban avatták 

orvosdoktorrá.  

Munkahelyei:  

Egerben, a Megyei (később Markhot Ferenc ) Kórház Sebészeti és Érsebészeti Osztályán kezdett 

dolgozni. 1982-ben szakvizsgázott sebészetből jeles eredménnyel. 1985-ben középfokú angol álla-

mi nyelvvizsgát tett. 

1984-ben alorvos, 1990-ben adjunktus,1995-ben főorvos, részlegvezető.  

2007-ben pályázat útján a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Sebészetére osztályvezető főorvosi 

kinevezést nyer. 2008-tól az újonnan szervezett Sebészeti Matrix Osztály Általános Sebészetének 

szakmai vezető főorvosa.  

Fő szakterülete a vastagbél, végbél sebészete valamint a laparoszkópos sebészet. 16 lektorált köz-

leménye jelent meg, ebből 2 angol nyelven, előadásai száma különböző hazai és nemzetközi 

kongresszusokon, továbbképző fórumokon megközelíti a 60-at, köztük 5 angol nyelven. Kitüntetései: 

Miniszteri Dicséret. 

A kórház Tudományos Bizottsága Elnökeként 10 alkalommal szervezte meg a hagyományos Erzsébet 

napi Tudományos Ülést.  

2013-ban a Magyar Sebész Társaság Észak-Kelet Magyarországi Szekciójának akkori elnökeként 

megszervezte az az évi Tudományos Napot, Jászberénybe vonzva a régió 6 megyéjének sebészeit. 

Jelenleg is aktívan praktizáló sebész. 

 

Dr. Krasznay Péter, 2008-ban így fogalmazta meg hivatása ars poeticáját:  
 

„A sebészet a medicina kézzelfogható tudománya. Gyakran gyorsan kell dönteni és cselekedni, és 

viszonylag hamar van látszatja a döntés helyességének, vagy éppen helytelenségének. Talán ebben 

rejlik a szakmánk egyik szépsége. Orvosnak lenni, gyógyítani hatalmas felelősség. A mai napig 

fontosnak tartom a folyamatos tanulást, magam is rendszeresen járok továbbképzésekre, 

kongresszusokra, publikálni is szoktam. »Valóban a beteg üdve a legfőbb törvény«.”  

 

Forrás:  

Dr. Krasznay Péter önéletírása. 2020. szeptember hó.  

A beteg üdve a legfőbb törvény… 

Dr. Krasznay Péter a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sebészeti osztályának vezető főorvosa. 

Harminc éve gyógyít a tapasztalt szakember. Ars poeticája: A beteg üdve a legfőbb törvény. In: 

https://www.viber.com/invite/34b0901678283165ffff5c7f83fe224503f9346ce88852e7c1a49cf59dfb

46fe/4 

 

Jászberény, 2020. 09. 09. 
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