
A kormányhivatalok létrejötte 

Közigazgatási jog a gyakorlatban

Szakkurzus 2020/21. tanév II. félév

Kurzusvezető: dr. Torják Norbert



A szociológiai tudomány a társadalom működése tekintetében alapvetően két funkciót 

különböztet meg. Az egyik az integráció, amibe sorolható a társadalom, a közösségek 

összetartása, a közérdekkel való egy síkra hozása a magánérdekeknek. Ahhoz, hogy ez 

érvényesülni tudjon anyagi és immateriális javakra is szükség van, mint például vagyoni tőkére 

és szakismeretre, szaktudásra. A másik funkció az allokáció, amely az előbbi erőforrások 

megteremtését, előállítását és elosztását jelenti.  



Ha ezt a két funkciót vesszük figyelembe, illetve vetítjük rá az állam gépezetére, akkor azt 

mondhatjuk, hogy e funkciók mentén látják el feladatukat a közigazgatási szervek, így ezek 

megfelelő működése, a társadalmi és gazdasági elvárásokhoz való igazítása mindig 

kulcskérdés. 

A 2010-es országgyűlési választást követően a Kormány célja az volt, hogy megteremtse a jó 

államot, amelynek egy fontos tényezője a hatékony nemzeti közigazgatás, amely a „haza 

üdvére és a köz szolgálatában” hivatott ellátni a feladatát 



Ez a célkitűzés vitathatatlanul okszerű volt, amelynek alapvető program pontjait a Magyary 

Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (a továbbiakban: Magyary Program) tartalmazta. 

Röviden megragadni e stratégiai dokumentum tartalmát szerintem nem lehet jobban, mint 

ahogy a program névadója, Magyary Zoltán fogalmazott: „Az emberek számára azt a tudatot 

és szilárd bizalmat kell megadni, hogy az állam egyrészt erős, másrészt, hogy az állam az 

övék.”1  

 
1 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. június., 5. oldal 



A „hatékony nemzeti közigazgatás” központi elem az államigazgatási szervezet 

átalakításában, de a stratégiai gondolkodás és a vizsgálódásom szempontjából csak a 

„hatékony” jelzőt ismertetem röviden, hiszen ezt lehet majd tapasztalni a szervezeti változások 

mögött. A hatékonyság egy mutatószám, mert ennek kell megválaszolnia, hogy az adott reform, 

azon belül pedig az egyes feladatok ellátása mennyiben is feleltethető meg a Jó Állam 

elvárásának.  



1. A hatékony közigazgatás eredményes, amely akkor jellemzi a szervezetrendszert, ha a 

célként kitűzött feladat végrehajtása maradéktalanul teljesül.  

2. A hatékony közigazgatás gazdaságos, amely már túlmutat az eredményességen, hiszen 

már nem csak a cél elérésére a fontos, hanem a célokat tartalmazó feladatok ellátásának 

a módja is, a célokhoz szükséges ráfordításokat is értékeli.  



1. A hatékony közigazgatás biztonságos, mert egy alapos tervezési folyamatot követően 

történik a feladatellátás, amely során számításba veszik a külső- és belső erősségeket, 

gyengeségeket, a lehetőségeket és az erőforrásokat. A megvalósítás során alternatívákat 

dolgoznak ki és nem ragaszkodnak mereven egy teljesítési módhoz, rugalmasan 

változtatnak rajta, ha a cél elérést indokolja.  

2. A hatékony közigazgatás felügyelhető, amely megjeleníti az átláthatóságot, a 

feladatellátás nyomonkövethetőségét, illetve a felelősségre vonás követelményét is.  



1. A hatékony közigazgatás fejlődő, mert kiemelt szerepe van a folyamatos 

monitoringozásnak, amely visszajelzést biztosít a végrehajtó számára az esetleges 

javítások érdekében. Ez a jellemző szorosan kapcsolódik a biztonságosság eleméhez. 

Az alkalmazkodás képessége teszi lehetővé, hogy a hatékonyságot tovább lehessen 

növelni a szervezet feladatellátása kapcsán.1  

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Jó Állam fogalom magába foglalja a 

versenyképességet is, hiszen a versenyképesség alapvetően két nagy területre támaszkodva 

értelmezhető: gazdaságpolitika és az állami működés.  

 
1 A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar 

Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. június., 18. oldal 



2010-re volt tehető, amikor is a 2008/2009-es gazdasági válság már Európában is jelentősen 

éreztette hatását és az állam(ok)nak csak egy  lehetősége volt, még pedig az, hogy az 

államapparátus költségvetési kiadását jelentősen csökkentse (ahol csak lehetséges, hiszen 

vannak olyan területek, mint például a szociális háló egyes intézményei, ahol ez nem tehető 

meg).  

Ezt a gazdasági állapotot csak tetőzte az a “közvélekedés” - ami sajnos jellemző a magyar 

állampolgárokra -, hogy a közszféra minden területe nagymértékben túlburjánzó, feleslegesen 

bürokratizált, a felelősségi szerepek rendezetlenek, a korrupció magas, a működés 

hatékonysága alacsony és ehhez még társul egy olyan “elöregedő” személyi állomány, amely 

akkor sem tudná a fejlett technológiákat alkalmazni, ha egyáltalán azok a rendelkezésre 

állnának.  



Kijelenthető, hogy a 2010-es évre (a fentiekben bemutatott rengeteg közigazgatási 

átszervezés hatására is) az államigazgatás megítélése mélyponton volt.1  

Ebből kifolyólag is a közigazgatás teljes szervezetrendszere változásra szorult, minőségi, 

mélyreható és gyakorlatban is megvalósított reformokra égető szükség volt.  

Fentiek alapján a Kormány a Magyary Program mellett más programokat (pl. igazságügyi 

reform, önkormányzati reform) is elindított a jó állam megteremtése érdekében a közigazgatás 

területén.  

 
1 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó Kft., 2011. június., 9. oldal 



Kiemelendő, hogy ez a program egy alapos helyzetértékelésre épített, bázisalapú tervezés 

jellemezte. Érvényesült a hagyományos tervezési szemlélet, azonban a többi értékében nem 

mondhat evolutívnak, hiszen jelentős változásokat eredményezett már ez első lépésitől kezdve 

a négy kataszter mindegyikében.  

A Kormány nem csak a kiinduló állapotot vette alapul, hanem a végcélt is szem előtt tartotta, 

így a Magyar Program egy merész, ambíciózus program lett. Ebben a tekintetben azt 

mondhatjuk, hogy az evolutív és a jövőkép-vezérelt stratégiai elemek is megjelentek a Magyar 

Programban.  



A Magyary Program négy szegmensben határozta meg a változások területeit: szervezet, 

feladat, személyzet és eljárás. Ezeken belül pedig célok, alcélok és konkrét intézkedések 

kerültek megállapításra.   

Összességében elmondható, hogy a 2010-es kormányváltás után megkezdődött a koherens 

és nem csak rövid, hanem közép- és hosszútávra tervező átfogó változások kora, véleményem 

szerint a legnagyobb hatással a területi államigazgatásban éreztette hatását.1  

Ennek a reformnak a megelőző lépése az volt, ahogy fentebb is említettem, hogy 

megalakultak 2010. szeptember 1. napjától a megyei illetékességgel eljáró megyei (fővárosi) 

közigazgatási hivatalok.  

 
1Balázs István: A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig. In: ÚMK, 2013/5. évf. 12. sz., 9. o. 



Ismét elmondható, hogy természetesen a közigazgatási hivatalok feladatait illetően nem 

történt érdemi változás, de ami nagyon fontos, hogy közigazgatási szervezeti értelemben igen, 

hiszen a hivatal tekintetében osztott vagy más néven “kettős” irányítás érvényesült. A szervezeti 

irányítás a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter hatáskörébe került, a szakmai irányítás 

viszont elkerült, hiszen a konkrét hatáskörök és feladatok tekintetében az adott ágazati 

miniszterek irányítása jelent meg. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy itt jött el az a 

pont, amikortól újra élt a helyi önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés,1 de az 

államigazgatás területi szintjére 2010-ben még mindig a széttagoltság volt a jellemző. 

 
1 Gyurita Rita: A fővárosi és megyei kormányhivatal. In: ÚMK, 2014/7. évf. 2. sz., 11. o. 



A közigazgatási hivatalok szándékosan nem lettek még csak rövidtávra sem tervezve, hiszen 

a Kormány ezzel az újfent megyei rendszer kialakításával már a területi államigazgatási 

rendszer reformjának első lépését végezte el, hiszen célszerűbb volt pár hónap alatt a regionális 

felépítést megyékre bontani, az ezzel kapcsolatos jelentős feladatot, igazgatási munkát 

elvégezni, hogy aztán 2011. január 1. napjával zökkenőmentesen jöhessenek létre a 

kormányhivatalok.    

Az integráció során, ami a létrejövő kormányhivatalok szervezeti (és hatásköri) 

felépítésének legfontosabb rendezőelve volt, olyan területi államigazgatási szerveket kívántak 

“összegyúrni”, amelyek területi, megyei illetékességgel látták el feladatukat és tevékenységük, 

feladatellátásuk többnyire hatósági jogalkalmazói vagy ahhoz szorosan kapcsolódó munkát 

jelentett.  



Ennek alapján az integrációban nem volt érintve például a rendőrség, a nemzeti adó- és 

vámhivatal. Kimaradtak a nem közvetlenül az államigazgatáshoz kapcsolódó közigazgatási 

szervek is, mint például a Központi Statisztikai Hivatal területi szervei, illetve azok, amelyek 

jelentős mértékben divergáltak az általános illetékességi, működési területtől, mint a nemzeti 

parkok, a vízügyi hatóságok vagy éppen a bányakapitányságok.  

A Kormány nem elégedett meg azzal, hogy az államigazgatás működése olcsóbb és 

összefogottabb legyen, célként tűzte ki azt is, hogy az állampolgárok és a gazdasági szereplők 

részére az ügyintézés egyszerűsödjön, ennek alapján a kormányhivatalokban a korábbi 

okmányirodák integrált ügyfélszolgálati irodává alakultak, megnyíltak a kormányablakok, 

amellyel megkezdődött az “egyablakos” ügyintézés kialakítása is.  


