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Ládonyi János Budapesten született 1953. december 1-jén. 1971-ben a MÜM 28. szá-
mú Szakmunkásképzőjében esztergályos szakmát szerzett, majd 1979-ben érettségizett 
a Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában. Felsőfokú tanulmányait 1986-
1990 között az Államigazgatási Főiskolán folytatta, ahol igazgatás-szervezői diplomát 
szerzett. 2000-ben közigazgatási szakvizsgát tett közigazgatási vezetési ismeretek és helyi 
önkormányzati rendszer témakörökben.

1973 októberétől 1975 októberéig sorkatonai szolgálatát töltötte, szakaszvezetői rend-
fokozattal, háromszoros élenjárói katonai minősítéssel szerelt le.

Főiskolai tanulmányai alatt 1988 augusztusában a Budapest Főváros XII. Tanács VB. 
Ipari és Kereskedelmi Osztálya osztályvezetője lett, majd 1989. január 1-jétől az Ügyfél-
szolgálati Osztály osztályvezető-helyettese. 1989. január és 1992. január között a hivatal-
ban működő munkaügyi döntőbizottság egyik tanácsát vezette. A jogutód Budapest Fő-
város XII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 1991 júniusától az Ipari és 
Kereskedelmi Iroda vezetője, majd 1993 júniusáról 1995 májusáig jegyző-helyettes, 1995 
májusáról 2000 márciusáig aljegyző. Aljegyzői munkája mellett 1996. január 1-jétől 
1997. március 17-ig megbízott jegyző, 1998 októberétől 2000 márciusáig a Vagyongaz-
dálkodási és Városüzemeltetési Osztály vezetője. 2000. május és 2000. szeptember között 
a Villám Holding Rt. vezérigazgatója. 2000 szeptemberében a Budapest Főváros XIII. 
kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatalának vezetője lett, majd 
2002 márciusától jegyzői referens. 2003. április 16-átől 2004. május 1-jéig a Budapest 
Főváros Terézváros Polgármesteri Hivatal jegyzői kabinet titkára és ebben az időben - 
mivel a képviselő-testület még nem nevezett ki aljegyzőt – az aljegyzői feladatot is ellátta. 

2004. május 10-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Budaörs Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatalában, mint a Törvényességi Ellenőrzési Csoport vezetője, majd 
2014 októberétől a Törvényességi Osztályt vezeti.

Ládonyi János 1988 óta a köz szolgálatában dolgozik, élete egyik meghatározó feladata 
volt a rendszerváltás során a tanácsi szervezet az önkormányzati rendszerre való „átál-
lítása”. Eddigi munkái során mindig vezető beosztásban látta el feladatait. Az önkor-
mányzatok képviselő-testületei, polgármesterei mindig elismerték vezetői tevékenységét, 
problémamegoldó képességét, ezért olyan feladatok megoldásával bízták meg, amelyek 
mindig kihívást jelentettek számára, és ezeket a feladatokat sikeresen oldotta meg. Szak-
mai, közigazgatási tevékenysége kiemelkedő periódusa volt, amikor a főváros XII. kerü-
letében jegyző-helyettesként, aljegyzőként, valamint megbízott jegyzőként irányította a 
polgármesteri hivatalt, vett részt a képviselő-testület és annak bizottságai munkájában. 
A hivatal vezetése során a közigazgatási hivatal által benyújtott törvényességi felhívások 
gyakorlatilag nullára csökkentek. A hatósági munka területén rendszeres vizsgáztatást 
tartott a köztisztviselők számára, mind az anyagi, mind az eljárási jogszabályok ismereté-
ből. Ebben az időszakban kapta meg a belügyminiszter dicsérő oklevelét. Tizenkilenc éve 
a közszolgálatában dolgozik: „Számomra a köztisztviselői munka élethivatás.”
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Szakmai tevékenységét többször ismerték el:
1977 – Kiváló dolgozó
1993 – Polgári védelem dicsérő oklevél
1997 – Főpolgármesteri dicséret és jutalom
1997 – Belügyminiszteri dicséret
Családos, feleségével 1976-ban kötöttek házasságot. Két gyermeke van, Rita 1977-ben 
született, János 1979-ben, mindketten az Államigazgatási Főiskolát végezték el.

Ládonyi János a pályájáról, munkájáról így vall: „Sajátos helyzetem, hogy 1980 és 1985 
között a Fővárosi Tanács és a Művelődési Bizottság tagja voltam. Itt szembesültem először, 
hogy egy világváros vezetése, működtetése, igazgatása milyen feladatot jelent, ekkor határoz-
tam el, hogy ha lehetőségem lesz, az igazgatási feladatot célozom meg. 

A 80-as években már felmerült a helyi igazgatás korszerűsítése, ennek során került sor a 
XII. kerületben is a »Nagy Ügyfélszolgálat« kialakítására, az egy menetes ügyintézés kibőví-
tésére, elsőkként valósítottuk, meg, hogy a kerületi rendőrkapitányság – kihelyezet munkatár-
sakkal – a Tanács épületében lássák el a igazgatási feladataikat, pl. útlevél ügyintézés, sze-
mélyi igazolványokkal kapcsolatos igazgatási ügyek. Szakdolgozatomat is erről a témakörről 
írtam: »Az ügyfélszolgálatok kialakulása és a jövő útja«. Az élet ebben a tekintetben is engem 
igazolt, a megfogalmazott elképzeléseimnek megfelelő igazgatási struktúra alakult ki 2007 
végén, 2008 elején az Okmányirodák kialakításával. 

Mint az ellenőrzéssel foglakozó vezető törekedtem és törekszem a jobb megoldásokra a szak-
mai munkába. Cél, hogy miként lehet jobban hatékonyabban működtetni az igazgatást a 
helyi szinten. Budaörsön a szakmai igényesség az egyik legfontosabb rendező elv.

Az weltávozó, vagy nyugdíjba vonuló kollégákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, dina-
mikus fiatalokkal pótoljuk. Sok fiatalt az ösztöndíjas rendszer alapján alkalmaztunk, akik az 
ösztöndíjas idejük alatt bizonyították képességeiket, a szakma iránti szeretetüket, néhányan 
már vezetői beosztásban dolgoznak itt. A polgármester, Wittinghoff Tamás és a jegyző, dr. Bo-
csi István minden megtesz, hogy a hatékony önkormányzati rendszer tovább tudjon fejlődni, 
ehhez a képviselő-testület is hozzá járul a költségvetésben megfelelő forrást biztosítanak a hi-
vatal és az igazgatási struktúra fejlesztéséhez, a munkatársak képzéséhez és továbbképzéséhez. 

Hobbim a régiségek, ez természetesen amatőr szinte értendő, szeretek bolhapiacokon »gu-
berálni« és a mechanikus karórák, ebből szép kis gyűjteményem van. Szeretem a természetet, 
Budaörs nagyon sok természeti szépséggel van megáldva, érdemes ide kijönni. 

Sajnos az igazgatásban problémát jelent a jogszabály-változások már-már kaotikus volta, 
az ügyintéző mire megtanulja készségszinten alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogsza-
bályokat, kezdheti újra!

Vezetői jelszavam: »Suaveter in modo, fortiter in re.« Szelíden a módban, szilárdan a 
lényegben.”


