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Harminchárom éve egy helyen, ugyanabban a munkakörben végzi munkáját dr. Puskás 
László, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője. E hosszú idő 
alatt a munkakörének elnevezése és természetesen a jogállása is több alkalommal válto-
zott.

A közigazgatási munkát nagyapja inspirálására választotta, aki egy emberöltővel ko-
rábban Cserszegtomaj község jegyzője volt. A mai napig őrizi azt az 1973. májusi köz-
lönyt, amely a gyakornoki rendszer bevezetésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz-
za, és amely alapján elkezdődött a közigazgatási pályája.

A Pápai járásban lévő Marcaltő Községi Közös Tanácsnál 1973-ban gyakornokként 
állt munkába, ahol egy jó kollektíva fogadta, közülük Szabó Árpád vette a szárnyai alá, 
aki megismertette vele a közigazgatási munka sokrétűségét, szépségét. A veszprémi Ta-
nácsakadémiát 1974–1976 között végezte el. A tinta sem száradt meg a papírján, amikor 
az utolsó vizsgáját követő 4. naptól a Keszthelyi járásban lévő Kisgörbő Községi Közös 
Tanács vb-titkárának nevezték ki. Így, akkor 21 évesen Veszprém megye legfiatalabb 
vb-titkára lett. Ebből következően a hivatal minden dolgozója jóval idősebb volt nála, 
akiknek ő a főnöke lett. Jól kiegészítették egymást, az idősebb kollégáktól átvehette a ta-
pasztalatot, míg őket a fiatalság lendületével, a tanult ismereteinek átadásával segíthette. 
Szoldatics Lajos volt az, aki a több évtizedes közigazgatási gyakorlatával a háta mögött 
segítette pályakezdőként a munkáját. Itt egyből a mélyvízbe került, az első hónapok fela-
data volt az általános iskola alsó tagozatos osztályainak körzetesítése, amelyet a tapasztalt 
kollégákkal együtt sikerrel oldottak meg. Itt élte át a magyar közigazgatásnak talán az 
azóta is a legnagyobb mértékű területi változását, Keszthelynek és a Keszthelyi járásnak 
Veszprém megyétől Zala megyéhez történő átcsatolását. A magával szemben támasztott 
további követelmények teljesítése első eredményeképpen az Államigazgatási Főiskola ki-
egészítő tagozatán 1981-ben igazgatásszervező diplomát szerzett.

Alsópáhok község akkori vezetői ebben az időszakban keresték meg azzal a kéréssel, 
hogy vállalja el a nyugdíjazás miatt megüresedett vb-titkári állást. Némi gondolkodás 
után igent mondott, így 1981. január 1-jétől, 26 évesen nevezték ki Alsópáhok Községi 
Tanács vb-titkárnak. A hivatal dolgozói nagyobb részt hasonló korúak voltak. Egy ak-
kori megyei megállapítás szerint Zala megyében az alsópáhoki hivatalban dolgozóknak 
volt a legalacsonyabb az átlagéletkora. Ennek a jó közösségnek kulcsszerepe volt abban, 
hogy ilyen hosszú ideje itt végzi munkáját. Természetesen ez alatt az időszak alatt több 
alkalommal és több helyre is csábították, de valahogy mindig Alsópáhokot választotta.

Első jelentős feladata volt Alsópáhok község általános rendezési terve elkészítésében 
való részvétel. A tervek elfogadására 1983-ban került sor. Ebben a dokumentumban ke-
rült először meghatározásra az idegenforgalommal kapcsolatos településfejlesztési cél, 
amely megalapozta a község elmúlt 30 éves fejlődését, és minden bizonnyal meghatározó 
lesz a jövőben is. E terv eredményeképpen 100 lakótelek került kialakításra, amelyek az 
óta beépültek, a községben több camping, étterem, panzió és egy szálloda is működik.

A tanulást ebben az időszakban is tovább folytatta, az akkori nevén a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1988-ban jogász diplomát 
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szerzett, majd ezt követően a jogi szakvizsgát 1991-ben tette le. Feladatának tekintette a 
közigazgatási munka folyamatos korszerűsítését, részt vett ezzel kapcsolatos konferenciá-
kon, előadásait a szakmai folyóiratok több alkalommal is publikálták.

Alsópáhok és Felsőpáhok községek képviselő-testületei 1990-ben körjegyzőséget hoz-
tak létre, körjegyzőnek őt nevezték ki. A körjegyzőség 1992-ben megszűnt, Alsópáhok 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1993. január 1-jétől nevezte ki jegyző-
nek. A munkáját a belügyminiszter 2002-ben emléktárgy adományázásával ismerte el.

A több évtizedes munkájának elismeréseként Alsópáhok Község Önkormányzata Kép-
viselő-testületének kezdeményezésére a miniszterelnök 2009-ben címzetes főjegyzői cí-
met adományozott neki.

A törvényi változások következtében Alsópáhok és Felsőpáhok községek képviselő-tes-
tületei 2013. január 1-jétől Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre és a polgármes-
terek egyetértésével továbbra is ő látja el a jegyzői feladatokat.

Az elmúlt évtizedek alatt a községben sok önkormányzati fejlesztés valósult meg, 
amelynek részese volt. De ő a közel 1400 lelkes község életében a legmeghatározóbbnak a 
18 éve működő, 450 férőhelyes Kolping Hotelt tartja. A szálloda létrehozása során több, 
jelentős idegenforgalmi tradíciókkal rendelkező település versenyében a beruházók Alsó-
páhok mellett döntöttek. Mára már nyugodtan el lehet mondani, hogy ez a létesítmény 
országosan is ismert és elismert lett, elsősorban a fiatal kisgyermekes családok körében. 
A szálloda jelentős munkáltató, és nem utolsó sorban az önkormányzat gazdálkodására is 
jótékony hatása van. A távlati elképzelések célja, hogy további idegenforgalmi fejlesztések 
megvalósítására kerülhessen sor a községben.

Dr. Puskás László felesége szintén a közigazgatásban dolgozott, negyvenévi közszol-
gálat után Hévíz város aljegyzőjeként ment nyugdíjba. Péter fiuk most államvizsgázik a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Lehet, hogy a családon belül ő 
lesz a harmadik generáció, aki a közigazgatást választja?  n


