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2015-ben a kormányhivatalok funkcionális működését és szakmai feladatellátását 

legnagyobb mértékben a külső és belső integráció határozta meg. Az első negyedév kiemelt 

feladata a külső és belső integráció előkészítése volt, amelyek közül a külső integrációval 

érintett szervek vezetőivel történő folyamatos egyeztetések, a megállapodás-tervezetek 

véleményezése, a megállapodások megkötése, az ingatlanrészek, az ingó eszközök és 

szerződések átvételéhez kapcsolódó feladatok, a szabályzatok (normatív utasítások) áttekintése 

és az új szabályzatok kiadása volt a legnagyobb jelentőségű. Ezen cselekmények véghezvitele 

szükségszerű volt minden kormányhivatal esetében, hogy az integráció zökkenőmentesen 

végrehajtásra kerüljön 2015. április 1. napjától. 



A külső integráció okán az alábbi külső szervek (feladat- és hatásköreikkel teljes egészében 

vagy részben egyes) kormányhivatalok szervezeti struktúrájába kerültek az alábbiak szerint:  

a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (teljes feladat- és hatásköre, 

szervezete)  

b) Magyar Államkincstár megyei igazgatóságainak  

- családtámogatási ellátással kapcsolatos,  

- lakáscélú állami támogatással összefüggő feladatai, 



a) Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalai 

-  baleseti megtérítési eljárással kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával és az 

ahhoz kapcsolódó követeléskezeléssel, 

-  az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával,  

- az üzemi balesetből adódó gyógyszerköltség utólagos megtérítésével kapcsolatos 

eljárásokkal, valamint  

- a keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatai.  

b) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területi bányakapitányságai (teljes feladat- és 

hatásköre, szervezete)  

c) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai, 

d) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság egyes nemzetközi érintettségű ügyei 

adatcsere, adategyeztetés tekintetében. 



A környezetvédelmi- és természetvédelmi feladatok tizenegy, a korábbi székhely szerinti 

megyékben integrálódtak, új hatásköröket jelentettek a kormányhivatalok számára, amelyeket 

a törzshivatal egy újabb főosztály szervezeti egységgel látott el.  

Kiemelendő azonban, hogy a bányakapitányságok és a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos 

feladatok nem minden kormányhivatalnál jelentek meg, illetve okoztak szervezeti változást. A 

bányaigazgatási feladatok öt (Baranya Megyei Kormányhivatal, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei 

Kormányhivatal és a Veszprém Megyei Kormányhivatal), a hazai anyakönyvvezési feladatok 

pedig csak egy, Budapest Főváros Kormányhivatalánál jelentek meg és alakultak ennek 

megfelelően főosztályok a feladat ellátására.  



A Magyar Államkincstártól és az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett feladatok 

ellátása alapvetően (kivéve a nagyobb személyi állománnyal rendelkező megyéket, illetve 

területi hivatalokat) nem okozott szervezeti változást, hiszen a családtámogatási feladatokat 

ellátó szervezeti egységek bővültek a feladatot ellátó, így átadásra kerülő személyekkel. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett hatáskörök egy részét a Pest Megyei 

Kormányhivatal kivétel minden kormányhivatal megkapta, de a nemzetközi érdekeltségű 

ügyek csak három kormányhivatalt érintettek, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatalt, a Vas Megyei Kormányhivatalt és a Budapest Főváros Kormányhivatalát.  



Az első kettő több megyére kiterjedő, az utóbbi pedig országos illetékességgel látta el 

feladatát az egyes ügytípusok esetében. 

A külső integráció mellett egy belső integráció is megvalósult, amely azt jelentette, hogy a 

kormányhivatal törzshivatalában működő és a szakigazgatási szerveket, amelyek hasonló 

feladatokat láttak el, azokat „összeolvasztották” úgy, hogy megszűntek a szakigazgatási 

szervek, azok a legfeljebb önálló főosztályként működhettek a továbbiakban. 

Ez a folyamat azonban nem volt olyan egységesen, központosítottan megvalósított, mint a 

külső integráció, hiszen ez a racionális működés kialakítás már a kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízottak mérlegelésére volt bízva. 



Ennek alapján a belső integráció megyénként eltérő módon valósult meg, amelyben döntő 

szerepe volt annak, hogy egy adott ágazatot (pl. gyámügyi igazgatás, fogyasztóvédelem) az 

adott megyében mekkora létszámmal látták el a főosztályok. A kisebb személyi állománnyal 

rendelkező kormányhivatalok esetében a fenti példánál maradva, a gyámügyi feladatokat ellátó 

önálló szervezeti egységek (főosztályok) összevonásra kerültek az általános hatósági 

feladatokat végző önálló főosztállyal tekintettel arra, hogy mindkettő hasonló, hatósági 

jogalkalmazói tevékenységet végez. (Hasonló példa lehetne a funkcionális feladatellátás 

területén a pénzügyi és az informatikai szervezeti egységek, önálló főosztályok integrációja.) 



A kormányhivatalok önálló osztály jogállású szervezeti egységeit (a Kormánymegbízotti 

Kabinet, a Belső Ellenőrzési Osztály és a Védelmi Bizottság Titkársága) a belső integráció nem 

érintette. 

A járási hivatalok szervezete is átalakult a belső integráció eredményeképpen, mivel 

megszűnt a törzshivatalra és szakigazgatási szervre történő felosztás, a korábbi járási 

szakigazgatási szervek a járási hivatal osztályaivá váltak. A járási hivatalokban a belső 

integráció okán megszűntek a működést támogató osztályok, továbbá jelentős számban 

előfordult, hogy a kisebb járásokban integrálásra került a Hatósági Osztály és a Járási 

Gyámhivatal (mint szakigazgatási szerv), illetve megállapítható, hogy nem minden osztály 

került kialakításra valamennyi járási hivatalban. 



Alapvetően kéttípusú osztály, nevezetesen Kormányablak Osztály, valamint Hatósági és 

Gyámügyi Osztály/Hatósági Osztály működött minden járásban. A külső integráció a járási 

hivatalokat nem érintette. 

A külső és belső integrációt követően a külső integrációval érintett feladat- és hatáskörök, 

valamint eljárásrendek áttekintésére, majd szükség esetén az eljárások, a munkafolyamatok, a 

feladatellátás módszerének módosításra, egységesítésre került sor. Az integráció okán 

megváltozott a feladat- és hatáskörgyakorlás, mivel a szakigazgatási szervek megszűntek, a 

főosztályok, az önálló osztályok és a járási hivatalok osztályai pedig már nem gyakorolnak 

önálló feladat- és hatásköröket, de ezzel párhuzamosan megnőtt a kormánymegbízott és a 

járási hivatalvezető önállósága (és felelőssége) 



A „kiemelt” járási hivatalok kialakítása  

 

A kormányhivatalok 2016. évi működését jelentős mértékben meghatározta a központi 

hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő – 2017. január 1. 

napjától hatályba lépő – feladat- és hatásköri, szervezeti és személyi változások előkészítése, 

amelye feladat már 2016. év nyarán elkezdődött.  

Egy újabb külső integrációra tekintettel a kormányhivatalok szóbeli és az írásbeli 

egyeztetéseket folytatták egymással és az érintett központi államigazgatási szervekkel, 

konzultáltak az átadás-átvétel okán. Az egyeztetéseket követően a megállapodás tervezetek 

elkészítésére, véleményezésére, a felmerült kérdések rendezésére, majd a megállapodások 

megkötésére került sor.  



A kormányhivatalnak a külső szervekkel történő megállapodások előkészítése, megkötése 

mellett fel kellett készülniük a megyében a járások megerősítésére is.  

A kormányhivatalokat érintő külső integráció két dimenzióban valósult meg: 

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségeinek, továbbá a 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megyei szervezeti egységeinek integrálása 

okán.(Emellett még megemlítendő, hogy a regionális illetékességgel ellátott mérésügyi 

és műszaki biztonsági hatáskör megyésítésre került.) 



A járási hivatalok megerősítése során a járási hivatalokhoz telepített hatáskörök első 

csoportját azon hatáskörök képezték, amelyeket minden járási hivatal ellát. Ezek a közoktatási, 

fogyasztóvédelmi, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés ágazatban jelentkeztek. 

 A következő csoportba azon járási hivatalok tartoztak, amelyek az adott ágazati feladatot 

több járás illetékességére is kiterjedően látták. Ide tartozik a hatáskörök szempontjából például 

a nyugdíjbiztosítási, a népegészségügyi, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

ágazat.  

Mondhatni a harmadik kategóriát, a „kiemelt” járási hivatalokat jelentette a megyeszékhely 

szerinti járási hivatalok, amelyek 2017. január 1-jétől megyei illetékességgel látták el feladataik 

jelentős részét a családtámogatási, egészségbiztosítási, rehabilitációs igazgatási, 

lakástámogatási, vadászati, halászati igazgatási, földművelésügyi, növény- és talajvédelmi, 

vetőmag-felügyeleti, környezet- és természetvédelmi, közlekedési, útügyi igazgatási, 

mérésügyi, műszaki biztonsági igazgatási, munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési feladatokat 

érintően.  



A 2017. évben azonban nem csak január 1. napjától változott a szervezeti struktúra, hanem 

2017. július 1-jétől is, hiszen a járási hivatalok megerősítésének második lépése kapcsán négy 

irányú hatáskörváltozás következett be: 

- megyeszékhely szerinti járási hivataltól kormányhivatalnak (nyugdíjbiztosítás, 

közoktatás),  

- kormányhivataltól járási hivataloknak (népegészségügy, állategészségügy, 

élelmiszerlánc-biztonság, foglalkoztatás),  

- megyeszékhely szerinti járási hivataltól járási hivataloknak (földművelésügyi 

igazgatás),  

- járási hivataloktól megyeszékhely szerinti járási hivatalnak (fogyasztóvédelem, 

közlekedési igazgatás).  



Ezek a változások hatással voltak az adott feladatot ellátó osztályokra is, hiszen ezek másik 

szervezeti egység keretein belül kerültek kialakításra. Általánosságban elmondható, hogy a 

kormányhivatal törzshivatala főosztályainak száma harminc százalékkal csökkent, a 

megyeszékhely járás törzshivatalaiban pedig az osztályok „mellett” főosztályok alakultak ki.  

Összességben megállapítható, hogy az újabb külső és belső integráció következtében 2017. 

január 1-től ismét jelentős szervezeti, továbbá feladat- és hatásköri változások valósultak meg 

a kormányhivatalokban és azok járási hivatalaiban. 

A 2018. és 2019. év a szervezeti változások tekintetében általánosságban egy „nyugodt” 

időszak volt, természetesen néhány hatásköri változás történt, de ezek csak a nagyobb 

kormányhivatalok életében jelentettek szervezeti változást is 



2020. március 1. napjával bekövetkező szervezeti racionalizálás újra módosította a 

kormányhivatalok struktúráját. A kiemelt járások megszűntek ilyen formában, az ott működő 

főosztályok (pl. környezetvédelmi, mérésügyi, műszaki biztonsági) átkerültek, illetve 

visszakerültek kormányhivatali szintre, a járási hivatalokban pedig már csak osztályok 

működhetnek.  

Kormányhivatali szinten emiatt „régi-új” önálló szervezeti egységek jöttek létre, amellyel 

bővült természetesen a kormányhivatali személyi állomány is. Az igazi újdonságot azonban 

egyrészt az hozta, hogy az önkormányzatoktól a kormányhivatalba kerültek az építésügyi 

feladatok, amelyek egyesültek és önálló főosztályként működnek a már meglévő (korábban 

másodfokú) építésügyi feladatokat ellátó szervezeti egységgel.  



. Másrészt pedig változást hozott szervezeti értelemben az is, hogy az ingatlan-nyilvántartási 

feladatok is megyei szintre kerültek a járásokból és egyesültek a kormányhivatali (szintén 

korábban másodfokú, illetve néhány ügyben elsőfokon eljáró) földügyi igazgatási feladatokat 

ellátó szervezeti egységgel, a továbbiakban pedig új főosztályként működnek.  

Ennek alapján rögzíthető, hogy bár külső integráció nem valósult meg 2020. március 1. 

napjával, de belső visszarendeződés igen, amely azt jelentette, hogy szervezeti értelemben (az 

új hatáskörök miatti szervezeti változások kivételével) visszaállt a 2016. december 31. napján 

meglévő állapot. 


