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1.3 A helyi-területi államigazgatási rendszer a 1990-től 2011-ig 

 

Az 1990-es évektől jelentős számban jöttek létre területi államigazgatási szervek és ez 

önmagában nem jelentett volna különösebb problémát, de ezen dekoncentrált szervek 

kialakításában nem lehetett megtalálni egy központi kormányzati stratégiát, amely alapján 

koherens rendszer jöhetett volna létre a területi államigazgatást illetően.1  

Ezek a közigazgatási szervek nem egységesen működtek, hanem egymás mellett. Egyes 

hatáskörök ellátását az is nehezítette, hogy a hazai közigazgatási normarendszerben nem 

szerepelt a területi államigazgatási szerv, mint szervezeti fogalom. 

 
1 Vadál Ildikó: A területi államigazgatás rendszere a közigazgatás-korszerűsítési kísérletek szemszögéből. In: Új 

Magyar Közigazgatás (továbbiakban: ÚMK), 2012/5. évf. 2. sz., 12. o. 



Összességében a rendszerváltás következtében az államigazgatás helyi szintjén egy légüres tér 

keletkezett, hiszen a szerveknek egy olyan dezintegrált felépítése jött létre, amelyben több 

tucat helyi és államigazgatási szerv jellemzően ágazatonként eltérő közigazgatási 

egységekben, így például körzetekben, kistérségekben, megyékben, illetve régiókban, 

különböző elnevezéssel, az adott ágazatot irányító miniszter alárendeltségében és központi 

kormányzati koordináció hiányában működött. 



A Kormány területi államigazgatási szerve 1994-ig a köztársasági megbízott volt. Ezen 

intézményre vonatkozó legfontosabb szabályokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény1, valamint a köztársasági megbízott jogállásáról, hivataláról és egyes 

feladatairól szóló 1990. évi XC. törvény tartalmazta. A köztársasági megbízott 

intézményében, illetve feladatának ellátása során vegyesen megjelentek a szakmai és politikai 

elemek, de így sem tudott meghatározó szereplőjévé válni a területi államigazgatásnak.2 A 

köztársasági megbízotti szervezet regionális illetékességgel látta el feladatát összesen nyolc 

régión tekintetében, ezen szervezeten belül pedig megyei területi hivatalokkal működött 

 
1 A 95. § a) pontja szerint „a Kormány a belügyminiszter közreműködésével a köztársasági megbízott útján 

biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését.” 
2 Barta Attila: i.m. 32. oldal 



Erről a intézményről Kilényi Géza így vélekedett: „Szent meggyőződésem, hogy az intézmény 

fennmaradhatott volna, ha a megbízottak egy része nem esik erőteljes szereptévesztésbe, nem 

vesz fel gyarmati főkormányzókra jellemző erőteljes allűröket, s nem támad az a 

kényszerképzete, hogy ő valójában Isten ostora az önkormányzatokon... Volt ugyanis némi 

ráció abban, hogy regionális szinten legyen az államnak egy embere, aki képes túlnézni a 

megyehatárokon, s akinek nem csupán az önkormányzatokkal, hanem a centrális 

alárendeltségű államigazgatási szervekkel kapcsolatosan is vannak bizonyos jogosítványai.” 



Véleményem szerint a Kormány véleménye egyezett Kilényi Géza gondolatával, hiszen a 

regionális alapon működő (politikai és szakmai elemeket erősen összemosó) köztársasági 

megbízott intézményét megszüntették és bevezetésre kerültek a megyei, illetve fővárosi 

illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok (a továbbiakban: 

közigazgatási hivatal) 1994-től.  



Ezek a közigazgatási szervezeti egységek (19 megyei és 1 fővárosi) már tisztán szakmai 

feladatokat láttak el, a köztársasági megbízott politikai “jogosítványai” átkerültek a megyei 

közgyűlés elnökéhez. Azonban ezek a területi államigazgatási szervek jogállásukat tekintve 

egyenrangúak voltak a fentebb említett számos (szakmai miniszter irányítása alatt álló) 

dekoncentrált államigazgatási szervvel, így kiemelkedő jelentőségük még a megalakulásuk 

időpontjában nem volt.1 Ez a működési forma azonban még nem bizonyult elég hatékonynak, 

így a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló a 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 

további átalakítást hajtott végre. Ettől kezdve a közigazgatási hivatalok a Kormány területi 

államigazgatási szervévé “léptek elő”, amelynek következtében már közigazgatási szervezeti 

jelentőségük is megnövekedett. Ez a szervezeti felépítés már viszonyleg hosszabb időtartamot 

élt meg, hiszen ebben a formában egészen 2006. december 31. napjáig létezett. 

 
1 Barta Attila : A területi államigazgatás változásai az elmúlt húsz évben. In: ÚMK, 2012/5. évf. 2. sz., 7. o. 



A Kormány az újabb területi szervezeti rendszer megújjítását abban látta, hogy a megyei 

illetékességgel történő feladatellátást (ismét) regionális alapra helyezi, így módosították a helyi 

önkormányzatokról szóló törvényt és kihirdették a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendeletet.1 A köztársasági megbízott intézményével szemben azonban ezek a 

regionális közigazgatási hivatalok már hét területtel fedték le Magyarország közigazgatási 

területét. Ez a tagozódás a tervezési-statisztikai régiók területéhez igazodott. Ezek a hivatalok 

is megyei “kirendeltségekkel” működtek, így működött hét régióközpont és tizenkettő megyei 

szervezeti egység.2 A regionális közigazgatási hivatalok által ellátott feladatok lényegében 

megegyeztek a korábbi hivatalok feladataival. 

 
1 Bár nem a témám szerinti változás, de érdemes itt megjegyezni, hogy innentől kezdve 2010-ig a területi 

államigazgatás szervei nem láttak el törvényességi ellenőrzést, illetve törvényességi felügyeletet a helyi 

önkormányzatok tekintetében. 
2 Gyurita Rita: A közigazgatási hivatalok területi államigazgatás reformja keretében történő regionális 

átszervezésének problémái. In: ÚMK, 2008/1. évf. 1. sz, 19. o.  

 



Ez a rendszer sem működött nagyon sokáig ebben a formában, hiszen a Kormány elfogadta 

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) 

Korm. rendeletet, így 2009. január 1. napjától a regionális közigazgatási hivatalok helyett 

regionális államigazgatási hivatalok jöttek létre, de itt is érvényesül a fenti megállapítás: a 

feladatok ellátásában nem történt változás és ez sem volt egy hosszú életű szervezeti egység, 

hiszen csak csak 2010. augusztus 31. napjáig működtek ebben a formában.  



A jogalkotó újrafogalmazta a területi államigazgatási szerveket, amelyek ennek alapján a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó központi államigazgatási szerv 

bármely jogállású területi szervét1 jelentették. A törvény hatályba lépésével a közigazgatási 

hivatalok vonatkozásában újra “visszaállt” a fővárosi és megyei illetékesség, ennek alapján a 

regionális államigazgatási hivatalok megszűntek és 2010. szeptember 1. napjától ismét 

megyei, valamint fővárosi közigazgatási hivatalok jöttek létre, mely átalakításhoz 

természetesen módosították a helyi önkormányzatokról szóló törvényt is. Ez a rendszer 2010. 

december 31. napjáig működött, hiszen 2011. január 1. napjával megalakultak 

kormányhivatalok. 

 
1Barta Attila: A területi államigazgatás változásai az elmúlt húsz évben. In: ÚMK, 2012/5. évf. 2. sz., 7. o. 


