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Dr. Kardos József a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának elvégzése után 1978 februárjában került Veszprém megyei ösztöndíjasként a 
Keszthely Városi Tanács VB Igazgatási Osztályra. Az első időszakban gyámügyi felada-
tokat látott el 5 éven keresztül, amely mellé még a szabálysértési ügyintézést is megkapta. 
Az államigazgatás átszervezését követően a hatósági ügyintézésben városkörnyéki fel-
adatokat is ellátott. 1983-1988 között kisajátítási és szabálysértési ügyintéző is volt és 
több mint egy évig az igazgatási osztályvezetői feladatokat is ellátta a hatósági ügyintézés 
mellett. 1988-ban Keszthely Városi Tanács VB Ijúsági és Sportosztályára került mint 
osztályvezető-helyettes, elsősorban sport- és ijúságrendezvényeket szervezett.

A helyi önkormányzati rendszer megalakulását követően Gyenesdiás nagyközség jegy-
zői állását pályázta meg, tekintettel arra is, hogy Keszthelyről elköltözve Gyenesdiáson 
telepedett le családjával. Gyenesdiáson az önkormányzat 1990-ben történő megalakulása 
óta látta el a jegyzői feladatokat. Dr. Kardos József 2012. augusztus 21-én nyugdíjas lett, 
2012. szeptember 1-jétől nyugdíj mellett látta el a gyenesdiási jegyzői teendőket. 2013. 
június 30. napjával vonult véglegesen nyugállományba. 

A jegyzői feladatok kezdetben nehézséget jelentettek számára, hiszen nem vb-titkári 
pozícióból lett jegyző, hanem hatósági ügyintézőként. Munkája során külön feladatként 
jelentkezett, hogy Gyenesdiás és Vonyarcvashegy addig közös tanácsi szervezetben vé-
gezte az államigazgatási feladatokat, így a szétválás vagyonmegosztást, valamint a pol-
gármesteri hivatal szervezetének felépítését, a munka megszervezését is jelentette. Gye-
nesdiás állandó lakossága 1990-ben 2100 fő volt, 2013-ban már meghaladta a 4000 főt. 
Ezen kívül a nyári időszakban – tekintettel, hogy Balaton-parti településről van szó – az 
üdülőkkel együtt a lakosságszám akár a 10.000 főt is eléri. Gyenesdiás a kezdeti nehéz-
ségek után megfelelt az önállóság feltételeinek, és az egyik legdinamikusabban fejlődő 
település lett Zala megyében.

Az eltelt közel húsz éves időszakban – hivatalvezetői munkájának is köszönhetően – 
kialakult az optimális szervezeti felépítés a polgármesteri hivatalon belül, 3 fős igazgatási 
hatósági feladatokat ellátó csoport, 4 fő építésügyi – községgazdálkodási feladatokat el-
látó műszaki csoport, a pénzügyi csoport szintén 4 főből áll, az adócsoport pedig 3 fő-
vel végezte az adóztatással kapcsolatos feladatokat. Ezt a felállást a 2013.  január 1-jével 
felálló Keszthelyi Járási Hivatal létrejötte miatt meg kellett változtatni. Azóta 2 személy 
foglalkozik az igazgatási feladatokkal, 2 fő az adóügyekkel, 3 fő a településüzemeltetési, 
műszaki feladatokkal, egyedül a pénzügyi csoport maradt meg 4 fő köztisztviselővel. 
Elmondása szerint a közigazgatási hatósági munka átszervezése nem ment könnyen, de 
talán sikerült a már kialakított optimális modellt – ha kicsit csökkentett létszámmal is 
– továbbra is fenntartani. Szerencsére mindenkinek megmaradt a munkája, mivel nyug-
díjba vonulás miatt a már meglévő személyi állományt sikerült megtartani. 

Dr. Kardos József az állampolgárok ügyes-bajos dolgainak megoldása mellett mindig 
is elsődleges feladatának tekintette a korábban 12, majd 7 főből álló képviselő-testület 
munkájának előkészítését, segítését, a testületek által hozott rendeletek és határozatok 
végrehajtását, illetve azok ellenőrzését. A hivatalban kialakult köztisztviselői kar megfe-
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lelően látja el munkáját, tudatosult a kollégákban, hogy a hivatal van a településért, megí-
télése szerint a hivatal ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatást végez. A hivatal dolgozóinak 
iskolai végzettsége is kiemelkedő a hasonló adottságú települések között, a 16 főből 8, 
majd a 12 főből a köztisztviselők nagyobb része rendelkezik egyetemi vagy főiskolai vég-
zettséggel. 

Külön örömöt jelentett számára, hogy a képviselő-testület felterjesztése alapján mun-
kája elismeréseként 2008-ban a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke címzetes főjegyzői 
címet adományozott, amely nemcsak a saját, hanem a polgármesteri hivatal dolgozóinak 
munkájának elismerését is jelentette. Ugyanebben az évben kapta meg a Magyar Köz-
igazgatási Kartól a Magyar Közigazgatásért Díjat.

Dr. Kardos József fáradhatatlan szervezői munkáját jellemzi az is, hogy a kezdetektől 
fogva, hosszú éveken keresztül összetartotta és segítette a Keszthely környéki települések 
jegyzőinek szakmai munkáját a létrehozott jegyzőklubban, ahol rendszeres jelleggel, ha-
vonta találkoztak Keszthely vonzáskörzetének jegyzői, megbeszélték az aktuális szakmai 
teendőket, az érintett kérdésben szakértőket hívtak, kiértékelték a jogszabályi változáso-
kat. Tevékenyen részt vett a különböző megyei és országos szintű közigazgatási, jegyzői 
szervezetekben. 

A jegyzői feladatok elvégzésében segítségére volt, hogy végigkísérte pályafutását a sport 
– ezen belül az atlétika – szeretete, először igazolt válogatott szintű sportolóként, később 
már edzőként tevékenykedik mind a mai napig, kiegészítve az irodai munkáját. Elnöke 
és egyben edzője is egy diáksport egyesületnek. Tanítványai több országos bajnokságot 
nyertek, többször szerepeltek a különböző korosztályos magyar válogatottakban. Részt-
vevői voltak Európa Bajnokságoknak, különböző világversenyeknek. Többször kapta 
meg a „Legjobb utánpótlás-edző” díjat, 2008-ban pedig megkapta a Magyar Atlétikáért 
díj bronz fokozatát. Jelenleg nyugdíjasként még több energiát tud fordítani sportedzői 
tevékenységére. 

Munkája elismeréseképpen Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2013 októberében dr. Kardos József nyugalmazott címzetes főjegyző részére 
„Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozott. 


