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A Kormány egy olyan azonnali intézkedések végrehajtására képes és összefogott szervezetet 

kívánt kialakítani a területi sziten, amely az ügyfelek államigazgatási ügyeinek döntő hányadát 

képes teljes mértékben elintézni, emellett pedig képes a váratlan történések kezelésére is.1 

Ennek szellemében a 2014. év októberében elkészült a területi államigazgatás rendszer 

fejlesztésének újabb koncepciója, mely előrevetítette a 2015. évben bekövetkező integrációs 

folyamatokat. 

 
1 Barta Attila: A Területi kormányhivatalok 2.0. ? A középszintű államigazgatás továbbfejlesztése 2015-ben. In: 

Kodifikáció és közigazgatás, 2015/4. évf. 1. sz., 44. o.  



Ennek elkészítésében már a 2014. évi országgyűlési választást követően központi hatalmi 

szerepet betöltő Miniszterelnökségnek volt kiemelkedő szerepe, természetesen a 

kormányhivatali  kormánymegbízottak és főigazgatók együttműködésével. 

 Felállításra került az Államreform Bizottság,1 amelynek az államigazgatás feladatellátásának 

a felülvizsgálata volt a feladata. Ez egy javaslattevő munkacsoport volt, amely a Kormánynak 

szolgáltatott információkat, adatokat a megfelelő döntések meghozatala érdekében. 

 
1 A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata az Államreform Bizottság felállításáról 



Az újabb reformnál kiemelt prioritás volt a kormányhivatalokon kívüli területi 

államigazgatási szerveknek a már működő kormányhivatalokba történő beolvasztása, vagyis 

egy külső integráció, illetve a kormányhivatalok szervezeti felépítésének átalakítása, 

szervezeti létszámának csökkentése, vagyis egy belső integráció. A külső integráció 

tekintetében azon államigazgatási szerveket kívánták integrálni, amelyek hatósági típusú 

államigazgatási hatásköröket láttak el, célként fogalmazódott meg, hogy így hatékonyabb és 

gyorsabb lesz a feladatellátásuk. (A külső integráció keretében országos szinten a 

kormányhivatalok személyi állományába került közel 2100 személy.) 



Ezzel párhuzamosan a belső integráció is megvalósult, amely azt jelentette, hogy meg kellett 

szüntetni a kormányhivatalok és járási hivatalok kettős felépítését, így valamennyi feladat- és 

hatáskör címzettje a kormánymegbízott, illetve járási hivatalvezető lett. Azért döntött így a 

Kormány, hogy a szakmai feladatokat tekintve hasonló, összetartozó, másfelől a szervezetet 

működtető feladatokat ellátó főosztályok összevonásával könnyebben el lehessen érni a 

szervezett feladatellátást, a vezetői szintek csökkentésével pedig elérhető a gyorsabb 

döntéshozatal és a költséghatékonyabb működés. 



Véleményem szerint kiválóan jellemezte Barta Attila az integrációk fontosságát: „Ma már 

alapvetően nem az a kérdés a kormányzat számára, hogy integrálni kell-e/lehet-e a 

dekoncentrált államigazgatás kormányhivatalokon kívüli szereplőit vagy sem…. Sokkal inkább 

az, hogy ezt milyen ütemben lehet végrehajtani?..... A kormányzat célja egy olyan (…) 

szolgáltató területi hivatal kialakítása, ahol a legtöbb államigazgatási hatósági ügy egy helyen 

intézhető el.”1 

Ennek alapján az államigazgatási felépítés hárompilléressé alakult át 2015. április 1. napjára 

(természetesen a területi integráció mellett a központi államigazgatásban is jelentős szervezeti 

változások valósultak meg): minisztériumok, kormányhivatalok és járási hivatalok. 

 
1 Barta Attila: A területi államigazgatást érintő 2015. évi integrációs folyamatok. In: ÚMK. 2015/8. évf. 3. sz., 18. 

o. 



A „kiemelt” járási hivatalok kialakítása 

 

Jól mutatja be az államigazgatás elmúlt években tapasztalható folyamatos változását, hogy 

végbement egy jelentős integráció 2015 tavaszán, de már 2015. év decemberében bejelentette 

a Miniszterelnökség, hogy újabb változtatást kíván végrehajtani. A célok hasonlóak voltak, 

mint korábban: bürokrácia további csökkentése, adminisztratív terhek minimalizálása és 

kiemelt cél az közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési idejének gyorsítása, csökkentése.  

Ez azt jelentette, hogy a hatósági eljárások esetében egy szemléletváltást hajtottak végre, 

hiszen főszabállyá vált az egyfokú hatósági eljárás modellje.  



Ennek a változásnak következménye volt az is, hogy akkor indokolatlan megtartani a 

kormányhivatal korábban másodfokon eljáró szervezeti egységeit - hiszen a közigazgatási 

döntések elleni közvetlen bírói út miatt e főosztályok a feladatok tekintetében “kiüresedtek” -, 

a kormánytisztviselőknek az elsőfokon eljáró járási hivatalokban kell inkább dolgozniuk. 

Másrészt a kormányzati döntés szerint a járási hivatalok (feladat- és hatásköri) megerősítését 

azzal is támogatni kell, hogy a kormányhivatali szinten intézett elsőfokú hatáskörök nagy része 

is átkerül a járási hivatalokhoz.  

Ezzel megvalósult az, hogy az ügyintézés “közelebb” került a lakossághoz, hiszen a járási 

hivatalok lettek az ügyintézés érdemi szereplői 



A koncepciónak azonban nagyon fontos eleme volt, hogy azoknak a kormányhivatali szinten 

intézett kiemelt, jelentősebb hatásköröknek a járási hivataloknak történő átruházása nem 

jelentheti azt, hogy az adott megye minden járási hivatala kapjon ilyen hatáskört. Ez azt 

eredményezte, hogy ezeket a hatásköröket (pl. környezetvédelmi-, mérésügyi,- munkavédelmi 

igazgatás) csak és kizárólag a megyeszékhely szerinti járási hivatal kapta meg. Ezzel létrejöttek 

a kiemelt járási hivatalok, amelyek létszáma jelentős mértékben megnövekedett, sok esetben a 

többszörösére nőtt.  

Ezt követően egy rövidebb “csendes” időszak következett a kormányhivatalok működését 

illetően, amely 2019. kora őszéig tartott, ugyanis a Kormány újabb szervezetrendszeri és 

hatásköri változásra szánta el magát.  



A „visszarendeződés” 

 

Ez a “reform csomag” három lépcsős hatálybalépést deklarált, amely szerint 2020. január 1. 

napjával bizonyos hatáskörök átkerültek más közigazgatási szervekhez, március. 1. napjával 

megszűntek a 2017-ben létrejött kiemelt járási hivatalok, illetve július 1. napjától újabb 

hatáskörök kerülnek ki a szervezetből.  

A kiemelt járás hivatalok megszűnése következtében igazából azt lehet mondani, hogy 

jelentős részben visszaállt a 2016. december 31. napján lévő működési állapot.  



Nagyon fontos kiemelni, hogy 2020. március 1. napjával a járásszékhely jegyzőktől az 

építésügyi és egyes, falsúlyosabb járási hivataloktól az építésügyi és építésfelügyeleti feladatok 

is a kormányhivatalokhoz kerültek. Ennek következtében ez eddigi, kissé áttekinthetetlennek 

tűnő építésügyi hatásköri szabályok rendezettek lettek.  

A változások célja többek között az volt, hogy egy adott ágazat feladatellátása lehetőség 

szerint egy kézben egyesüljön, az önkormányzatok csak minimálisan foglalkozzanak állami 

feladatokkal, a kormányhivatali struktúra letisztultabb legyen (a járási hivatalok csak járási 

illetékességgel lássanak el olyan ügyeket, amelyek nem “megyei szintű” jelentőséggel 

bírnak), a bürokrácia tovább csökkenjen, az ügyintézés még gyorsabb legyen 


