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A Magyary Program ütemezése szerint, a még csak fél éve működő kormányhivatalok mellett 

megtörtént a járási államigazgatási rendszert érintő koncepció megvitatása, amelyben kiemelt 

szerepet kapott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Az előkészítői munka rendkívül 

széles szakpolitikai és szakmai tárgyalások közepette történt, amelyben nem csak a különböző 

kutató intézetek, hanem a kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak is jelentős 

szerepet láttak el 



A kormányzati döntés szerint a “járások kialakításával olyan területi léptékű alsószintű 

államigazgatási egységek jöjjenek létre a település és a megye szintje között, ahol a telepített 

feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség.”1  

A járási hivatalok kialakításának célja az volt, hogy az állami szervezetrendszer helyi 

szerveinek működési költsége, emellett a teljes lakosság adminisztratív kiadása is csökkenjen 

úgy, hogy az államigazgatás ügyfeleinek átláthatóan, fizikális közelségben és minőségi 

módon nyújt az államigazgatás különféle (köz)szolgáltatást 

 
1 A járások kialakításáról szóló 1299/2011 (IX. 1.) Kormány határozat 2. b) pont 



Ez a járási hivatalok kialakítása előtt nem így volt, hiszen nagyon sok államigazgatási 

hatáskört (pl. szociális igazgatás területén) tipikusan a jegyzők látták el. A jegyző azonban az 

önkormányzat szerve is, így ennek következtében nem volt egyértelmű a státusza. Egyrészt sok 

esetben a jegyző által ellátott államigazgatási feladatok már önkormányzati feladatnak tűntek 

(pl. építésügy), másrészt pedig e feladatokra a központi kormányzásnak nem volt érdemi 

rálátása szakmai felügyelet hiányában.1 Ezért kiemelt szempont volt, mondhatni feladatellátási, 

hatásköri alapú bázisa a szervezeti átalakításnak, hogy a helyi közügyektől el kell választani az 

államigazgatási ügyek intézését, ezeket a központi kormányzat által felügyelt járási 

hivataloknak kell ellátniuk. 

 
1 Virág Rudolf: Az államigazgatási feladat- és hatáskör-telepítés új rendszere – a járási rendszer kialakítása. In: 

Magyar Közigazgatás új folyam 2. 1, 13-14. o. 



Ezen új államigazgatási egységek tizenöt (szervezeti szempontú) rendezési elv alapján 

alakultak meg, amelyekből a legfontosabbakat említem meg:1 

- településszerkezetek közötti differenciák becsatornázása 

- feltétlenül igazodjon a járás, járások területe az adott megye határához 

- olyan település legyen a járásszékhely, amelynek infrastruktúrája már nagymértékben 

kiépült 

- a kormányhivatalok kirendeltségei legyenek 

- a járásszékhelyek kijelölésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a járáson belüli 

települések ne legyenek 30 km-nél távolabbiak a székhelytől 

- a járásokban járási hivatalok, a fővárosban kerületenként kerületi hivatalok alakulnak 

- a működő ügyintézési helyek fenntartására is törekedni kell. 

 
1 A járások kialakításáról szóló 1299/2011 (IX. 1.) Kormány határozat 2. pont 



A járások kialakításáról szóló kormányzati döntést követően egy évvel később, a 2012. év 

nyarán pedig már a járási határok, a járási hivatalok illetékességi területéhez tartozó települések 

is “beosztásra” kerültek.  

Ennek alapján 2013. január 1. napjától létrejöttek a kormányhivatalok szervezeti 

egységeiként működő járási hivatalok, amelyek az önkormányzati szervektől jelentős részben 

(de nem teljesen) átvették az államigazgatási hatásköröket (pl. szociális-, gyámügyi igazgatás, 

okmányirodai feladatok).  



Az önkormányzati szerveknél megmaradó államigazgatási feladat- és hatáskörök tekintetében 

három elv szerinti csoportosítást lehet kimutatni:   

a)  kivétel nélkül helyi szintű eljárást, a helyi viszonyok ismeretét igénylő ügyek 

(pl. birtokvédelmi ügyintézés) 

b) azonnali beavatkozást kívánó feladatok (pl. polgármesteri katasztrófavédelmi 

hatáskörök) 

c) a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelet-alkotási jogosultságával 

összefüggő jegyzői hatáskörök (pl. óvodáztatási támogatás). 



A járási rendszer kialakítása és elindulása után a 2014. év őszén már az újabb változás 

gondolata fogalmazódott meg a központi hatalom részéről. Az átalakítás célja a bürokrácia 

további csökkentése, a fejlett technológiák széleskörű alkalmazása, az állami működés 

költségeinek további mérséklése, az ügyintézések gyorsítása amellett, hogy az állami 

feladatellátás színvonala tovább emelkedik.1 A Kormánynak volt miből kiindulnia, hiszen már 

majdnem öv éves tapasztalat birtokában volt a reformjai hatékonyságát illetően. 

 
1 Kovács Zoltán – Pilz Tamás: A területi közigazgatás 2015. évi integrációjáról. In: ÚMK, 2015/8. évf. 3. sz., 62. 

o. 


