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2012. november 15. napjával a megyékben több, súlypontinak nevezhető leendő járási 

hivatalt érintően járási biztosokat neveztek ki a kormánybiztosok, akik munkájukkal 

előmozdították, gyorsították a járási hivatalok felállításának és a megállapodások 

végrehajtásának menetét. A járási biztosok az operatív előkészítő munkában vettek részt: a 

leendő járási hivatalok szervezeti és fizikai kialakításának előkészítését végezték.  

Az átkerülő ingó vagyonelemek tekintetében a 2012. év decemberében lezajló birtokbaadási 

folyamat során látszódott először, hogy a települési önkormányzatok a legrosszabb, leginkább 

elhasznált ingó eszközöket és informatikai eszközállományt adták át a járási hivatalok 

működtetéséhez.  



(Ez a későbbiek során alapvetően határozta meg a járási hivatalok elindulásának 

nehézkességét és a működési/működtetési problémákat.) 

A leendő járási hivatalok kialakításának fontos eleme volt az ügysegédi rendszer kialakítása, 

amelyek jellemző, hogy nem minden településen fog ügysegéd jelen lenni, hiszen jórészt eddig 

is a körjegyzőség székhelyén lévő hivatalban intézték államigazgatási ügyeiket az 

állampolgárok. A kinevezett járási biztosok feladata lett a települési ügysegédi rendszer 

kidolgozása az adott járásban, fokozottan figyelve arra, hogy az államigazgatási szolgáltatások 

megfelelő módon elérhetőek legyenek az állampolgárok számára.  



Az alapvető cél volt a járási hivatalok kialakításánál, hogy ne az állampolgár utazzon ügyei 

elintézéséhez, hanem az ügyintéző menjen az állampolgárhoz. Ez a cél megvalósult, hiszen 

közelebb került az államigazgatás az állampolgárhoz.  

A járási hivatali rendszer kiépítése, illetve fizikai kialakítása határozta meg a 

kormányhivatalok 2013. évi működését és feladatellátását. Országosan 175 járási hivatal és 

Budapesten 23 kerületi hivatal alakult meg. A megyei kormányhivatalok kirendeltségei 

országosan eltérő számmal jöttek létre a megyék összehasonlításában, hiszen vannak megyék, 

ahol hat (Komárom-Esztergom megye, Nógrád megye, Tolna megye és Zala megye), de van 

ahol tizenhét (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) vagy tizennyolc (Pest megye) járási hivatal 

működik.  



A többi megyében e két szélsőséges számadat közötti tartományban alakult ki az új rendszer, 

megyénként átlagosan kilenc járási hivatallal.  

A megyei kormánymegbízottak dönthettek úgy, hogy a törzshivatalban ellátott (de a teljes 

megyei szervezetre kiterjedő), a stabil működést biztosító funkcionális feladatok végrehajtása 

érdekében a súlyponti (a nagyobb - ötven fő feletti létszámmal - működő, központi helyen lévő) 

járásokban a járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működést támogató osztály is 

létrehozásra került. A járási hivatalokhoz kapcsolódó funkcionális feladatok nagyobb részét 

(például humánpolitikai, költségvetési gazdálkodási feladatok) azonban továbbra is a 

kormányhivatalok törzshivatalának funkcionális feladatokat ellátó főosztályai látták el.  



Az is kiemelendő, hogy egyes járási hivatalok kirendeltséggel működhettek azon járási 

rendszerbe tartozó településeket érintően, ahol korábban okmányiroda működött (de ott nem 

jött létre önálló járási hivatal). Ennek alapján a kormányhivatalok kirendeltségeinek (járási 

hivatalok) a kirendeltségeiről volt szó (például a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Soproni Járási Hivatal Fertőd településen lévő okmányirodai feladatát ellátó telephelye). 

A költséghatékony, eredményes és optimális működés, továbbá a funkcionális és szakmai 

feladatellátás minél magasabb színvonalon történő megvalósítása érdekében nagy hangsúly 

került a kormányhivatalok törzshivatala, szakigazgatási szervei és járási hivatalai vezetőinek 

folyamatos együttműködésére és konzultációjára.  



Már a járáshatárok egyeztetésével egy időben a járásszékhelyeken kialakítandó járási 

hivatalok fizikai elhelyezésére és kialakítására vonatkozóan megállapodások születtek. Így 

2012. október 31-ig az ország összes (kivéve Szeged)1 településével sikerült megkötni a 

jogszabály szerinti megállapodásokat az államigazgatási feladatokkal átkerülő ingó és ingatlan 

vagyonelemekről, illetve a személyi állományról. Mindezeknek köszönhetően viszonylag 

zökkenőmentesen kezdhették meg tevékenységüket a járási hivatalok.  

Jelentős részben a járási hivatalok törzshivatalai a polgármesteri hivatalok elhelyezésére 

szolgáló épületekben kezdték meg működésüket, mely rendkívül kedvező volt, hiszen az 

ügyfelek továbbra is a már korábban megszokott helyen intézhetik ügyeiket.  

 
1 https://hevesmegye.hu/hu/szervezetek/656-jo-allam-2013-jarasok-es-kormanyablakok-konferencia-a-terueleti-

koezigazgatas-reformjarol 2020. március 19. 



Jogszabály rendelkezett arról is, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatotti 

állományába kerültek a települési önkormányzati hivataloknál az átvett államigazgatási 

feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő államigazgatási feladatokkal arányos 

számú, az átkerülő feladatokat ellátó köztisztviselők. Ugyanígy, ezzel összefüggésben, a 

funkcionális feladatokat ellátók. Természetesen ez fájó volt az önkormányzatok számára, így 

a költségvetési szempontból stabilabb önkormányzatokra jellemző volt, hogy az átadás-átvétel 

előtt „papíron” bővítették a létszámállományukat és így sikerült nagyon soknak üres státuszt 

átadniuk, ennek alapján tovább tudták foglalkoztatni a szakembereiket.  

Ennek következtében viszont problémát jelentett az elavult informatikai eszközök mellett az 

is, hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő humánerőforrás sem a feladatok ellátására. Kiemelt 

feladat volt tehát a járási hivatalok felállításánál az üres álláshelyek betöltése, amely ott okozott 

különösen nehézséget, ahol speciálisabb végzettségre volt szükség (pl. a környezetvédelmi 

vagy az építésügyi igazgatás területén). Ezt a problémát még tetőzte az is, hogy ezeken a 

területeken mindig is nagy volt a munkaerőpiac elszívó ereje is.  



A járási szakigazgatási szervek esetében hat típust különböztethetünk meg: 

- járási gyámhivatal (gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok) 

- járási építésügyi hivatal (építésügyi és örökségvédelmi, valamint az építésfelügyeleti 

feladatok) 

- járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (élelmiszer-biztonsági, 

élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi feladatokat) 

- járási földhivatal (ingatlan-nyilvántartási, földmérési, földminősítési és telekalakítási 

feladatok) 

- járási munkaügyi hivtal (foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatok) 

járási népegészségügyi hivatal (népegészségügyi, járványügyi és ellenőrzési feladatok). 



Azonban kiemelendő, hogy ezek a járási szakigazgatási szervek nem minden járási 

hivatalban alakultak meg (kivéve a járási gyámhivatal), hiszen a kisebb járások esetében 

minden szervezeti egység nem működött, ezek illetékességi területére kiterjedően másik járási 

hivatal (szakigazgatási szerve) látta el a feladatot. Ez abból következett, hogy amelyik járási 

rendszerhez tartozó településeken kevesebb ügy (pl. építésügyi igazgatás területén) volt 

kimutatható a statisztikák alapján, ott szükségtelennek mutatkozott a feladatellátásra egy 

szervezeti egységet működtetni, a létszámhiány miatt ez megvalósíthatatlan és költségvetési 

szempontból pedig abszolút pazarló lett volna.  



A járási szakigazgatási szervek tekintetében úgynevezett osztott irányítás valósult meg, 

szétvált a funkcionális, a szervi és a szakmai irányítás. A funkcionális feladatokkal kapcsolatos 

jogköröket a járási hivatalvezető, a szakmai irányítási jogköröket a szakigazgatási szerv 

vezetője gyakorolta. Ahhoz, hogy ez a széttagolt irányítás ne okozzon problémát, szükséges 

volt a szoros és konstruktív együttműködés a járási hivatali és (kormányhivatali) megyei szintű 

szervezeti egységek között.  

Érdemes röviden megemlíteni a települési ügysegédi rendszert, mert ennek is van szervezeti 

oldala annyiban, hogy egyfajta „mozgó járási hivatalokat” testesít meg, hiszen a települési 

ügysegédeknek azon állampolgárokhoz kellett eljutniuk, akik nem járásszékhelyeken, illetve 

nem a fentebb említett „kirendeltségeken” éltek.  



Az ügysegéd feladata volt (és most is az) az állampolgárok tájékoztatása, az ügyintézésben 

való segítő közreműködés. Az ügysegédi rendszer kialakítása során a járási biztosok a 

települési önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel folyamatosan egyeztettek, felmérték 

az igényeket és azokhoz igazítva rugalmasan alakították az ügysegédi rendszert. Az ügysegédi 

feladatokat ellátó munkatársak a járási hivatal törzshivatalába tartozó hatósági osztályának 

állományában lévő, osztott munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők, akik jellemzően 

az ügyek elintézésében ténylegesen is részt vesznek, így az általuk átadott információk 

szakszerűek és naprakészek, ezáltal az ügyintézés még gördülékenyebbé vált. Az ügysegédek 

hetente meghatározott napon és meghatározott időpontban - ügyfélfogadási idejük a település 

méretétől, az ellátottak számától, a tömegközlekedés gyakoriságától1 és az ügyfélforgalomtól 

függően - az önkormányzatok hivatalaiban ügyfélfogadást tartanak.  

 
1 Fontos szempontpont a tervezésnél, hiszen az ügysegédek az esetek egy jelentős részében hivatali gépjármű 

hiányában tömegközlekedéssel utaznak az adott településre ügyfélfogadást tartani 



Ez a rendszer elsősorban a szociális igazgatási ügyekben jelentkező ügyfelek számára jelent 

hatékony ügyintézést, ahol felvilágosítást adnak és átveszik a kérelmeket.  

Azonban 2018. január 1. napjáig a járási hivatal hatáskörébe tartozó kérelmeket a jegyzőnél is 

be lehetett nyújtani (ha az ügységed éppen nem ott tartott ügyfélfogadást), aki köteles volt azt 

átvételt követően a járási hivatalnak továbbítani.1 Másrészt pedig a járásszékhelyek úgy lettek 

kialakítva, hogy azok jól megközelíthetőek tömegközlekedéssel, ne legyenek nagy 

távolságok, ezért az ügyfelek jelentős része a környező településekről ott intézi ügyeit, így az 

ügysegédek feladata a várakozástól eltérően alakult, jóval csekélyebb volt a feladatuk, mint az 

várható volt.  

 
1 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvéy 38. § (1) 

bekezdése alapján 



Ezért is lett az ügysegédi rendszer egy rugalmasan, az adott önkormányzat igényeihez 

igazítható rendszer, amelynek felülvizsgálata és módosítása folyamatos a polgármesterek, 

jegyzők igényei alapján.  

A szervezeti változásokat érintően megállapítható, hogy a 2013. évben a kormányhivatalok 

törzshivatalát érintő jelentősebb szervezeti változások nem következtek be. 2013. január 1. 

napjától általánosságban annyi változás következett be, hogy néhány új osztály alakult a 

kormányhivatali szervezeten kívülről kapott új hatáskörök ellátására, illetve néhány osztály 

megszűnt és másik szervezeti egységek keretén belül létrejövő osztályok alakultak.  



Az építésügyi, valamint az örökségvédelmi feladatokat ellátó osztályok (tipikusan Építési 

Osztály, valamint Kulturális Örökségvédelmi Osztály) a kormányhivatalok Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatalába kerültek integrálásra. Továbbá a Szabálysértési Osztály is 

megszűnt, mert a szabálysértési hatáskör átkerült a járási hivatalokhoz. A törzshivatal oktatási 

feladatot ellátó főosztályán az új feladatok kapcsán új osztályok került kialakításra a hatósági 

ellenőrzési és a köznevelési tervezési feladatok ellátására.  

A Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek száma 2013. évben nem változott a 2012. 

évhez képest, de az jellemző volt, hogy ezen szervezeti egységek struktúrájában is változásokat 

hajtottak végre. Ezek azonban nem voltak már általánosságban, minden megyei 

kormányhivatalnál megvalósult rendszerbeli működést javító „finomítások”.  



A járási hivatalok szervezeti struktúrája az egyablakos ügyintézés 2014. évben megvalósult 

kiterjesztésével módosult, hiszen a járási hivatalokban folyamatosan nyíltak meg a 

kormányablakok, amelyek a törzshivatalok önálló osztályként kezdték meg a működésüket.  

Az egyes járásokon belül általánosnak mondható széttagolt elhelyezés nagyfokú szervezési 

és koordinációs tevékenységet kívánt és nehezítette a járási hivatalvezetők által gyakorolt 

irányítási és ellenőrzési feladatokat. A járási szakigazgatási szervek felett gyakorolt kettős 

irányítás pedig megkövetelte a járási hivatalvezetők és a megyei szakigazgatási szerv vezetők 

folyamatos együttműködését.  



A 2014. évben a kormányhivatalok és járási hivatalok életében jelentős változások léptek 

életbe az ellátandó hatáskörök tekintetében, amelyek személyi változásokkal is jártak, de ezek 

alapvetően nem jelentettek szervezeti változást. Egy hatásköri változást érdemes azonban 

kiemelni, amely a legnagyobb létszámcsökkenéssel járt a kormányhivatalok működése során, 

hiszen 2014. január 1. napjával a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 2042/2013. (XII.30.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok járási 

hivatalainak állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatait ellátó szakigazgatási 

szerveiből (helyenként) több tucat falugazdász került átadásra a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara állományába.  



A 2015. év első negyedévben a kormányhivatalok szervezete a fentebb ismertetettek szerint 

így épült fel: 

- kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatal (főosztályok és önálló 

osztályok) 

- ágazati szakigazgatási szervek és  

- járási hivatalok (azok járási szakigazgatási szerveikkel). 


