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Az integráció következtében 2011. január 1. napján a kormányhivatalok szervezeti egységei 

alapvetően két dimenzió mentén épültek fel: a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 

szervezeti egységek és a szakigazgatási szervek. A közvetlenül vezetett szervezeti egységeket 

nevezzük törzshivatalnak, amelyen belül további csoportosítás lehetséges akként, hogy az 

önálló szervezeti egység főosztályi vagy „csak” osztályi (pl.: a belső ellenőrzés) struktúrában 

működik. A törzshivatal esetében változás annyiban következett be, hogy a korábbi 

közigazgatási hivatal „törzshivatali” szervezete 2011. január 1-jével kiegészült az Oktatási 

Hivatallal, mely főosztályként integrálódott a kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervébe.  



Ez annyiban is speciális helyzetet jelentett, hogy az Oktatási Hivatal korábban regionális 

(tipikusan három megyére kiterjedő) illetékességgel látta el feladatát, így a 

kormányhivataloknak mind szervezeti kialakításában, mind szakmai segítségnyújtásban helyt 

kellett állni azon megyék tekintetében, amelyekben korábban nem volt oktatási feladatot ellátó 

szervezeti egység. 

Lényeges nagyobb változást hozott az integrációban a kormányhivatalhoz szakigazgatási 

szervként „beolvasztott” külső államigazgatási szervek megjelenése, amelyek az alábbiak 

voltak: 



- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Regionális Intézetei, 

- Földhivatalok megyei szervezetei 

- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái, 

- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai, 

- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok megyei szervezetei 

- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségeinek hatósági feladatai 

- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Regionális Felügyelőségei, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Regionális Igazgatóságai, 

- Regionális Egészségbiztosítási Pénztárak, 

- Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok, 

- Regionális Munkaügyi Központok, 

- Regionális Munkaügyi Felügyelőségek, 

- Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek, 

- Területi Igazságügyi Hivatalok. 



Ezek a szervezetek „megyésítve” kerültek a kormányhivatalokhoz, így a fentebb, az Oktatási 

Hivatalnál említett feladat itt is jelentkezett.  

Kiemelendő azonban két dolog. Az egyik, hogy a megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalok olyan komplex feladat- és hatáskörökkel jártak el, hogy az integráció során már nem 

is tartották meg ezen egységes felépítésüket és a beolvadással egyidejűleg szétváltak négy 

kormányhivatali szakigazgatási szervre: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 

növény- és talajvédelmi, erdészeti, valamint földművelésügyi feladatokat ellátó egységek, így 

összesen a kormányhivatalok 17 szakigazgatási szervvel kezdték meg működésüket. 



A másik fontos információ, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei 

kirendeltségeinek csak a hatósági feladatai integrálódtak, az uniós és állami támogatásokkal 

foglalkozó szervezeti egységei (még) nem. 

Mindenképpen meg kell említeni, hogy 2011. január 1. napjával a területi államigazgatási 

szervek már működő ügyfélszolgálati irodái mellett a Kormányablakokkal – azaz a 

kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáival – bővültek az állampolgárok ügyintézési 

lehetőségei. Az alapvető célkitűzés volt, hogy egy ügyintézőnél, egy helyszínen a lehető 

legtöbb államigazgatási ügyet el tudják intézni az állampolgárok. Ennek megvalósítására 

fokozatosan került sor. 



2011. év januárjában új helyzettel kellett szembesülniük a szakmai irányító szerveknek, mivel 

a funkcionális irányítást át kellett adniuk a kormányhivataloknak. Több hónapra volt szükség 

ahhoz, hogy a helyzet konszolidálódjon, valamint a jogszabályokban lefektetetteknek 

megfelelően működjön. A szakmai irányító szervek vezetőinek többsége írásban tájékoztatást 

juttat el a feladatkörét érintő ágazati tervekről, annak érdekében megtett lépésekről.  



A 2011-es évben lezajlott integráció, a kialakított új területi rendszer hatékony működtetése 

és a közigazgatási helyi, járási szintjének átalakítása, kialakítása vált a 2012-es évben zajló 

munka fő meghatározójává amellett, hogy 2012. január 1. napjával a Kormány a megyei 

intézményfenntartó központok felállításáról is döntött úgy, hogy azokat a közigazgatási és 

igazságügyi miniszter a megyei kormánymegbízottak útján irányít, de ezek a központok mégis 

megmaradtak önállóan működő és gazdálkodó szerveknek. A megyei intézményfenntartó 

központok a megyei önkormányzatoktól átvett intézményekkel összefüggő 

vagyongazdálkodási és intézmény-fenntartási feladatokat látták el. 



2012. január 1. napjától a kormánymegbízottak kerültek elnöki pozícióba a Megyei Védelmi 

Bizottságok élére. A kormánymegbízotthoz telepített védelmi igazgatási feladatellátást a 

Megyei Védelmi Bizottság Titkársága segíti, amely titkárság önálló szervezeti egységként a 

kormányhivatalok törzshivatalának része lett.  (A titkárság személyi állománya a védelmi 

igazgatás kettős arculatának (katasztrófavédelmi és honvédelmi) megfelelően került 

kialakításra.) 



A 2012-es év tavaszán megkezdődött a járások kialakítására vonatkozó szakmai és fizikai 

felkészülés, amelyben első lépésként az önkormányzati hivataloktól átvételre kerültek a 

szabálysértési feladatok. A szabálysértési ügyintézők fizikailag a leendő járási székhelyekre 

kerültek elhelyezésre, ezáltal megkezdődött az út a közigazgatás állampolgárokhoz történő 

közelebb vitele érdekében. 2012. április 15. napjával az általános szabálysértési hatóság a 

jegyző helyett a kormány általános hatáskörű területi szervei lettek, amely értelmében a 

kormányhivatalok általános hatósági feladatait ellátó hatósági főosztályának szervezeti 

egységeként felállításra kerültek a szabálysértési osztályok minden kormányhivatalban. 



2012. július 1. napjával újabb (még nem integrálódott közigazgatási szerv) került a 

kormányhivatalok szervezetébe. A rehabilitációs feladatokat ellátó Országos Rehabilitációs és 

Szociális Szakértői Intézet regionális igazgatóságainak megyei kirendeltségei szakigazgatási 

szervként integrálódtak, így tovább bővült a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek a 

száma.  

2012. szeptember 21. napjától újabb változás következett be, hiszen a kulturális 

örökségvédelmi hatóságok szervezete és feladatait átszervezése kerültek, amelynek értelmében 

a kormányhivatalok Kulturális Örökségvédelmi Irodái nem szakigazgatási szervként működtek 

tovább, hanem feladataikat a kormányhivatal hatósági főosztályai vették át tipikusan úgy, hogy 

egy osztályként épültek be a főosztály szervezeti struktúrájába, amelynek természetesen 

lehettek eltérő telephelyei, az ott dolgozó személyeknek eltérő munkavégzési helyei. 


