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Ahogy korábban már röviden bemutattam, a Magyary Program és Jó Állam koncepció 

létrehozásával egy komplex stratégia megvalósítása került a Kormány államigazgatást érintő 

végrehajtási feladatának középpontjába. Ennek a megvalósításának azonban nélkülözhetetlen 

eleme a megfelelő jogszabályok megalkotása. Mondhatni első lépésként a jogszabályok 

minőségi megalkotását biztosító jogi normák, mint eszköz módosítására került sor, hiszen 2009. 

év decemberében kihirdetésre került a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM 

(Jszr.) rendelet.  



Ennél azonban fontosabb rendelkezést tartalmazott az Alkotmánybíróság 121/2009. 

(XII.17.) számú határozata, amely megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt 

tekintettel arra, hogy a régi rendszerben született jogszabály nem követte le a rendszerváltozás 

folyamán bekövetkező új jogi (alkotmányjogi) kereteket, illetve olyan normákat szabályozott, 

amelyet az Alkotmánynak kellett volna (jogszabályok megjelölése). A határozat alapján az 

Országgyűlésnek 2011. január 1. napjáig kellett ezt az alkotmányos visszásságot orvosolnia, 

amelynek eleget is tett, mert 2010. november 29. napján meg is jelent a Magyar Közlönyben a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény.  

A jogi dokumentumok „fejlődését” tekintve ennek a folyamatnak a következő nagy 

lépcsőfoka az volt, amikor az Országgyűlés 2011. április 18. napján elfogadta Magyarország 

Alaptörvényét, amelyet a köztársasági elnök április 25. apján írt alá. 



A minőségi jogalkotás kereteinek a kialakításában született meg a legfontosabbnak 

nevezhető jogszabály, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításról 

szóló 2010. évi CXXVI. törvény (Kht.), amely által 2011. január 1. napjától létrejöttek a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint a „Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szerve.”1 A kormányhivatalok részletes szervezeti felépítését, az integrálódott 

közigazgatási szerveket, illetve a létrejövő szakigazgatási szerveket a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról szóló 288/2012. (XII. 21.) Korm. rendelet deklarálta.  

 
1 Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése 



A 2011. év őszén már a járások kialakításáról szóló 1299/2011 (IX. 1.) Kormány határozat 

feladatként határozta meg a járási hivatalok kialakítását, amely alapján a törvényhozó a 2012. 

év nyarán megalkotta a járások kialakításáról, valamint egyes, ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt (Jártv.). Ez egy komplex norma volt, hiszen 

tartalmazta a lentebb részletesen bemutatott szervezeti változásokat, emellett valamilyen 

szinten hatásköri norma is volt, hiszen jelentős részben deklarálta, mely feladatok kerülnek 

átadásra az önkormányzatoktól1 (nem teljes mértékben, mert nyitva hagyta ezt a lehetőséget 

rendeleti jogalkotásra), illetve az átadás-átvételi eljárási szabályok alapvetői normáit is 

rögzítette. 

 
1Barta Attila: A magyar közigazgatás alsó-középszintjének kialakítása 2012-ben. A járások feladataira és 

szervezetére vonatkozó főbb megállapítások, in Kodifikáció és Közigazgatás, 2012/2. szám, 32-35. o.  

 



A feladat-és hatáskörök átruházásának tekintetében több korm. rendelet is megjelent, például 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, amely közel száz jogszabályt 

módosított. 

Ennél azonban jelentősebb volt, így a járási rendszer felállítását illetően az utolsó 

lépcsőfoknak tekinthetjük a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet (Korm. rendelet1) elfogadását.  



Ez a jogszabály már pontosan meghatározta a szervezeti felépítést, az egyes járási hivatalok 

illetékességéhez tartozó településeket, valamint az általam lentebb részletesen kifejtett átadás-

átvételi eljárás részleteit.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy bár a járási hivatal és a kormányhivatal egy 

költségvetési szervet képeznek, de kettő korm. rendeletben került szabályozásra (külön-külön) 

a szervezeti felépítés, amely véleményem szerint megtörténhetett volna úgyis, hogy a 

kormányhivatalokat szervezetét tartalmazó Korm. rendeletet módosítják (egészítik ki) a járási 

hivatalokra vonatkozó szabályokkal. 



Nem egész két évvel a járási hivatalok felállítása után a 2014. év decemberében megjelent a 

területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához szükséges újabb intézkedésekről szóló 

1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat, amely alapján elő kellett készíteni a kormánytagoknak 

a kormányhivatalok belső integrációját, illetve a korábban még nem integrált területi 

államigazgatási szerveknek a kormányhivatalokba történő beolvasztását (külső integráció). 

Ennek eredményeként 2015. március 11. napján kihirdetésre került az egyes közigazgatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény, amely törvényi szinten „bevezette” 

a belső és külső integrációt, a kormányhivatal belső szervezeti egységének megváltoztatásához 

módosította a Kht.-t, illetve számos jogszabályt módosított ezzel egyidejűleg.   



Ahogy a kormányhivatalok és járási hivatalok létrehozásánál is korm. rendeletek szabályozták 

a szervezet pontos felépítését, így itt is megalkotásra került a törvény mellett párhuzamosan a 

szükséges jogszabály, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. Ez a jogszabály megszüntette a 

fentebb említett anomáliát, hiszen már - ahogy a nevéből is kitűnik – egységesen szabályozta 

járási hivatalok és kormányhivatalok felépítését.  



Ezzel a jogszabállyal a jogalkotó egyszerűen mindkét korm. rendeletet hatályon kívül is 

helyezte, amellyel szerintem sokkal egyszerűbb és világosabb jogalkotást, jogalkalmazást 

teremtett, mint az általam fentebb említett módosítás. Ez a korm. rendelet is tartalmazott a 

szervezeti szabályok mellett, eljárási jogi normákat is, különösen a jogutódlás tekintetében.  

Az újabb szervezeti változás előkészítéséről rendelkezett a 2015. december 23. napján a 

Magyar Közlönyben megjelent a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint 

az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról szóló 1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat.  



Ennek alapján - a kormánytagok tíz hónapnyi intenzív munkájuk után - 2016. október 20. 

napján hirdették ki - a hatásköri és közigazgatási hatósági eljárási változásokat, illetve azáltal   

jelentős szervezeti változásokat eredményező – a központi hivatalok felülvizsgálatával és a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, 

valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvényt. Ez 

a jogszabály több mint százharminc törvényt módosított 2017. január 1. napjával.  

A 2019. év novemberében döntött a Kormány, hogy a kormányhivatalok működését tovább 

kell egyszerűsíteni, ami a feladat és hatáskörök megyei szintre történő „visszarendeződését” is 

jelentette. 



Ennek alapján 2019. december 17. napján kihirdetésre került a Magyar Közlönyben a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 

módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény, amely a cél elérése érdekében jelentősen átszabta 

a kormányhivatalok szervezeti felépítését 2020. március 1. napjától.1 Ez a norma közel száz 

törvényt módosított, de természetesen itt sem maradhattak el a konkrét hatásköröket 

„áttelepítő” korm. rendeletek, amelyek a törvény kihirdetését követően folyamatosan jelentek 

meg. A legjelentősebb ezek közül a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2), amely kettőszázegy korm. rendeletet 

módosított, tartalmazott negyvenhét mellékletet, köztük azt a megállapodás mintát, ami 

szabályozta az önkormányzatokkal kapcsolatos átadás-átvételi dokumentumot.  

 
1 A törvény 2020. január 1. napjával is rendelkezett hatásköri mozgásról, de azok nem érintettek szervezeti 

változást. 

 


