
DR. JAKUS ZOLTÀN 

(1943–) 

Fül-orr gégész, kórházigazgató főorvos 

 

1943. julius 9-én Budapesten születettem. 

Édesapám hentes és mészáros, édesanyám pedig háztartásbeli volt. 

front közeledésével visszaköltöztünk Jászfényszarura, ahová családi 

háttér kötött bennünket. 

1949–1957: Általános iskoláimat Jászfényszarun végeztem. 

1957–1961: a jászberényi LVG diákja és kollégistája voltam, 

ahol 1961-ben érettségiztem. 

1961–1967: a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi 

Karán folytattam tanulmányait. Nyári, kórházi gyakorlataimat a 

gyöngyösi és hatvani kórházakban teljesítettem. 

1967-ben kaptam kézhez orvosi diplomámat. 

1967–1975: a szolnoki Hetényi Géza kórházhoz kerültem, ahol gya-

korló, szigorló időmet töltöttem és az akkori, ottani lehetőségek közül 

végül is a Fül-Orr-Gégészeti szakterületet választottam. 

1971: Fül-Orr-Gégészeti szakvizsgát tettem. 

1975. november 3-ától a jászberényi Városi Kórház Fül-orr gégészetére hívtak, ahol 1976. augusztus 1-vel 

osztályvezetői főorvosi kinevezést kaptam. 

1980–1989: igazgató-főorvos helyettesi teendőkkel bíztak meg. 

1989 őszén elnyertem az orvos-igazgató kinevezést, ami az akkori követelményeknek megfelelően - az Orvosi 

Kamara javaslatára - már egy pályázat eredménye volt. 

1990-ben az Egészségügyi Minisztérium minden eü. intézményben új igazgatói választást rendelt el. Ezen is pál-

yáztam. 

Emellett a Fül-Orr-Gégészeti osztályvezetői állásomat megtartottam és a szakmában is dolgoztam tovább.  

1992-ben elvégeztem az EMKA által szervezett „Gyakorló kórházi menedzser képző” tanfolyamot. 

2000-ben audiológiából szakvizsgáztam. 2004-ben elvégeztem a gyógyászati segédeszköz forgalmazói szak-

képzést. 

2004-ben járóbeteg ellátásra és gyógyászati termékek forgalmazására – Dr. Jakus és Társa Egészségügyi és 

Szolgáltató KfT-t alapítottam. 

2005. január elsejével – 15 év igazgatói tevékenység után – lemondtam vezetői megbízásomról, de Fül-orr-

gégészeti tevékenységemet folytattam – 2005 őszén történt nyugdíjazásom után is. 

2006. júniusában végleg megszüntettem kórházi tevékenységemet. Ezután, magánorvosként – audiológiai 

ellátásra – megbízási szerződést kötöttem a kórházzal. 2008-ban a városban, audiológiai ellátásra, fül-orr-gégészeti 

rendelőt nyitottam. 

2013-ban magánorvosi tevékenységemet abbahagyván, végleg nyugdíjba vonultam. 

 

Családi háttér: 

1967-ben megnősültem. Feleségem Dr. Rápolti Nagy Katalin, aki a Jászberényi Bőr- és Nemibeteggondozó Intézet 

vezetőfőorvosa. Lányunk – Melinda – középiskolai tanár. 

Hobbik: ifjabb éveimben focizás, atlétika, késöbb pedig tenisz. 

Közszolgálati tevékenységeim: 

1980-tól városi tanácstag, Végrehajtó Bizottsági tag voltam, két cikluson át. 

1990–1993: jászberényi önkormányzati képviselő voltam, amiről 1993-ban lemondtam. 

1998–2002: országgyűlési képviselőinek választottak az MSzP színeiben. 

2002–2006: jászfényszarui önkormányzati képviselőnek választottak. 

 

Kitüntetéseim: 

1979: Egészségügyi Miniszteri dicséret 

2005: Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 

2017: Aranydiploma 

 

Forrás: 

Dr. Jakus Zoltán saját életírása 

 

Jászberény, 2021. október hó      Szerkesztette: Sárközy Ágnes 

 


