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1.1 A járási hivatalok jellemzői a XIII. századtól a XIX. század közepéig 

 

Az államigazgatás helyi, területi szerveinek megjelenése Magyarország történelmében közel 

nyolcszáz éves múltra tekint vissza, így megállapítható, hogy a járási rendszer1 mindig is 

meghatározó szerepet töltött be, hiszen már a 13. században kialakultak és a 20. század végéig 

működtek. A járási rendszer Magyarországon ezen időszak alatt jelentősen átalakult 

szerkezetében (ez természetesen ezzel együtt hatásköreiben is). Ennek ellenére azonban azt 

mondhatjuk, hogy mindig is a központi hatalom által átruházott feladatok végrehajtói és a helyi 

közérdekek közvetítői voltak. 

 
1 Járási rendszer alatt azt a területszervezési elvet, illetve egységet értjük, amelyek kisebb területek  allokációjával 

jönnek létre. Ez jelentheti megyék, de akár települési egységek egyesítését is.  



A járási rendszer létrejötte visszanyúlik az 1232-ben kiadott kehidai oklevélig. Ezzel a 

dokumentummal alakult ki a nemesi vármegye1, mint új közigazgatási egység. A területi 

tagózódásnál valószínűleg a német típus szolgált alapul, azonban tartalmát tekintve 

érvényesültek sajátos magyar adottságok. A vármegye első számú tisztviselője az ispán volt, 

akit az uralkodó nevezett ki, helyettese pedig az alispán, akit azonban már az ispán nevezett 

ki.2 Érdekességként megemlítendő, hogy az ispán és az alispán tisztége véleményem szerint 

hasonlít a kormányhivatali rendszerhez, akinek az élén a miniszterelnök által kinevezett 

kormánymegbízott áll, általános helyettese pedig a főigazgató. 

 
1 Nagy Endre – Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet (szerk.: Máthé Gábor) HVG-ORAC Lap-

és Könyvkiadó Kft. 2007, 129. 
2 Zsoldos Attila: “Eléggé nemes férfiak…” A kehidai oklevél társadalomtörténeti vonatkozásairól in.: Zalai 

történeti tanulmányok. Szerk.: Káli Csaba. Zalai gyűjtemény 42. Zalaegerszeg, 1997, 7-19. 



A 14. században megalakultak a szolgabírói járások a vármegyei rendszer szervezeti keretein 

belül. Az adott vármegye annyi járásra tagozódott, ahány szolgabírót nevezett ki az ispán, 

hiszen minden egyes szolgabíró egy járást vezetett az adott vármegyében. A járásokhoz tartozó 

területet, illetve települések számát akként határozták meg, hogy az adott település a járási 

központtól legfeljebb egynapi járóföldre (15-20 km) helyezkedjen el. Itt is érdemes 

megemlíteni, hogy ez a fajta szervezeti rendszer felépítésében megfelelt a jelenlegi járási 

hivataloknak, hiszen a (vár)megyei rendszer keretén belül jöttek létre, azok szervezeti 

egységeiként működtek.  



Ezt követően,  a 18. század végétől azonban már a fentebb említett “hasonlóság” megszűnt, 

hiszen a szolgabíró mellett létrejött az alszolgabíró intézménye is.  Ennek következtében úgy 

épült fel az akkori közigazgatás (helyi)területi szintje, hogy a vármegyei rendszeren belül olyan 

járások intézményesültek, amelyek már tovább tagolódtak kerületekre. 

Innentől kezdve a kettős szervezeti felépítés és vezetés kibővült, a vármegyét az ispán, a járást 

a szolgabíró, a kerületeket pedig az alszolgabíró vezette.  



1.2 A járási rendszer felépítése a XIX. század közepétől a rendszerváltásig 

 

A XIX. század közepére azonban a fentebb ismertetett (helyi)területi közigazgatási rendszer 

elvalult lett és kevésbé volt már hatékony, így a területi rendszer által ellátott feladatokat a 

központi hatalom vette át. A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról szól 1848. évi XVI. 

törvénycikk  szerint “Ezen állandó bizottmány a főispánnak, vagy távollétében az alispánnak 

elnöklete alatt, a megyei tisztviselőség hozzájárultával annyiszor s addig, a mint s a meddig 

szükséges leendő, összegyülvén, mindazon hatóságot fogja ideiglenesen gyakorolni, melly 

törvény s alkotmány szerint a megyei közgyüléseket minden tekintetben illeti.” Ez a rendszer 

azonban csak 1860. október 20. napjáig működött és  visszaállt az 1848. előtti közigazgatási 

szervezeti felépítés egy rövid ideig, hiszen 1886-tól már elindult a modern polgári állami 

berendezkedés megteremtése azzal, hogy a (helyi)területi közigazgatás mellett megjelent az 

önkormányzati igazgatás szerveinek a kiépítése is. 



Kimelendő a történelmi folyamatokban, mint a következő lényeges változás, amely 

megváltoztatta Magyarország közigazgatási felépítését, működését: a trianoni békeszerződés. 

Előtte Magyarországon 509 járás, utána azonban már csak 155 járás működött. Ebben a 

“megcsonkított” rendszerben különösen nagy probléma ott jelentkezett, ahol az új határral ketté 

is szakadtak a területi egységek (27 megye és 60 járás volt ebben a helyzetben). Ezt az állapotott 

volt hivatott orvosolni egy integációs törvénycikk,1 amely több vármegye összeolvadásáról 

rendelkezett, illetve meghatározta ezen területi egységek járási szervezeti egységeit.  

 
1 A közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak létszámának csökkentéséről és egyes kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1923. évi XXXV. törvénycikk 



1929-től azonban újabb “szervezeti egység” jelent meg a területi közigazgatásban, a megyei 

jogú városok.1 Ezzel már egy vegyes rendszer alakult ki, hiszen a megyei jogú városok a 

vármegye alá tartoztak, de önkormányzattal rendelkeztek, azonban ez a felépítés sem volt 

hosszú életű.  

Szovjet mintára 1950-ben bevezették a tanácsrendszert, amelyben helyi szervezeti 

egységekként a községi tanács, városi tanács, járási tanács és a megyei tanács jelent meg, így a 

korábbi önkormányzati igazgatás annulálódott és csak államigazgatásról beszélhetünk.  

 
1 A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvény vezette be a megyei jogú város intézményét.  



Fontosnak tartom megemlíteni a következő változást, amely 1971-ben következett be. A 

járási tanácsokat felváltották a járási hivatalok, azonban erre az időszakra már jellemző volt, 

hogy a községek jelentős része már nagyobb társadalompolitikai részvételi szándékot 

“követelt” magának, így ez a rendszer is fokozatosan “kivezetésre” került. 1972-ben „a járási 

hivatal a megyei tanács végrehajtó bizottságának egységes, önálló hatáskörű szakigazgatási 

szerve lett”1 csupán. Ez volt az első lépcsője annak a célkitűzásnek, hogy a községeket is 

közvetlenül lehessen megyei szintről irányítani (közvetítő közigazgatási egység nélkül). Ez a 

törekvés odáig vezetett, hogy 1984. január 1. napjával a járások megszűntek. 

 
1 A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 12. § (6) bekezdése alapján. 



A járásokkal kapcsolatos rövid történeti áttekintés alapján megállapítható, hogy a járások 

Magyarországon tradícionálisan a megye alárendeltségébe tartozó (azoknál kisebb) 

közigazgatási egységek voltak és jellemzően – nem számítva az 1950-1971 közötti 

időtartamot – a járások élén választott testületek nem működtek, hatáskörük pedig az 

államigazgatási feladatok ellátását szolgálta. 

A járási hivatalak megszűnésével azonban nem sikerült teljes mértékben megoldani a megyei 

szintű közvetlen igazgatást, így egy átmeneti időszakra kiterjesztésre került a városkörnyéki 

igazgatás. Ez a rendszer a községek közötti gazdasági-társadalmi kapcsolatok 

becsatornázására helyezte a hangsúlyt.1 Ennek hatását, eredményét azonban már nem lehet 

kiértékelni, hiszen az 1980-as évek közepén már az önkormányzatiság, az önkormányzati 

autonómia iránti élénk érdeklődés volt jellemző és a rendszerváltás ezt a közigazgatási 

szerveződést is kiiktatta. 

 
1 Barta Attila: A magyar államigazgatás alsó-középszintjének átalakítása 2012-ben, Kodifikáció és Közigazgatás, 

2012/1., 30.  


