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Bevezetés 
 
Tanulmányomban a magyar közigazgatás egy régi-új intézményével (Csite 
& Oláh, 2011), a járási (fővárosban kerületi) hivatallal, valamint annak 
elmúlt években történt reformjaival fogok részletesen foglalkozni. Ahol 
indokolt, ott a járási hivatalok tágabb környezetének, a területi 
államigazgatásnak az általános összefüggéseit ugyancsak ismertetem. Az 
áttekintés során abból érdemes kiindulni, hogy a közigazgatásról és annak 
működéséről bizonyára mindenkinek vannak személyes tapasztalatai. Ha 
más miatt nem, akkor nagy valószínűséggel legalább okmányügyek 
intézése apropóján kapcsolatba kerültünk már az állam végrehajtó 
apparátusával. Ezzel a rendkívül kiterjedt és változatos 
intézményrendszerrel szemben korunk általános elvárása, hogy ne csak 
olcsó és gyors legyen, hanem ügyfélbarát is. És hogy vajon mindez miként 
kapcsolódik a járási adminisztrációhoz? 2013-as rehabilitációját követően 
Magyarországon felértékelődött a járási szint. A járási hivatal lett az 
elsődleges személyes ügyintézési pont, lényegében az Állam egyik 
legközvetlenebbül megtapasztalható megjelenése. 

A megyei és települési szint közötti (értsd járási) igazgatási szisztéma 
kérdéseivel, valamint a járási hivatalokkal (továbbiakban röviden JH-kal) 
való foglalkozás tehát nem csupán elméleti jelentőséggel bír, ha 
figyelemmel vagyunk arra, hogy az ügyfelek Államról és közigazgatásról 
alkotott véleményüket egyre inkább ezen alsó-középszintű egységek, és 
azok integrált ügyfélszolgálatai, az ún. kormányablakok (KAB-ok) előtti 
ügyintézésük alapján fogalmazzák meg. Erre tekintettel úgy vélem, hogy 
az elmúlt évek közigazgatási átalakításait vizsgálva nem csak közjogi, de 
általában véve társadalomtudományi értelemben is érdekes és fordulatos 
fejlődési/fejlesztési folyamatnak lehetünk tanúi a legújabb kori magyar 
járások és az azokban működő hivatalok kapcsán. A jogalkotó több 
alkalommal is (2015, 2016-2017, 2018, 2020) új tartalommal töltötte 
meg a 2013-ban kialakított kereteket. Habár a járási hivatalok kapcsán az 
első öt év tapasztalatait már több munkában ismertették (Zöld-Nagy & 

Virág, 2013; Hegyesi, 2019), a 2018 utáni időszak eseményeinek 
megértéséhez nélkülözhetetlen az előzményekről is említést tenni. 

                                                           
1 A tanulmány megjelenését az EFOP 3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú, 
"Tehetségből fiatal kutató" - A kutatói életpályát támogató tevékenységek a 
felsőoktatásban című pályázat tette lehetővé. A kézirat lezárásának időpontja: 
2020.05.30. 
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A történelmi előzményekről röviden 
 
Annak ellenére, hogy a kézirat lezárásakor a napjainkban működő járási 
hivatalok története alig 8 évre nyúlik vissza, az eseményekben rendkívül 
gazdag. Mielőtt azonban a közelmúlt reformjait és átalakításait górcső alá 
venném, érdemes röviden utalni arra, hogy a járás, mint igazgatási 
egység és földrajzi lehatárolás, Magyarországon komoly előzményekkel 
rendelkezik. Az intézmény eredetileg a települések igazgatására jött létre 
(Ladik, 1941). A dualizmusban önkormányzattal nem rendelkezett, a 
vármegye dekoncentrált egysége volt.2 Amíg a korabeli szakigazgatási 
ágak el nem kezdték területi intézményrendszerüket kiépíteni, általános 
hatáskörrel működött, idővel azonban ezt a jellegét elvesztette. 1949 
után, az új állami berendezkedés formailag ugyan megtartotta a járást 
(Bálint, 1984), tartalmilag azonban változtatott rajta. Népképviseleti 
alapon szervezte meg az intézményt, azaz a korábbiaktól eltérően immár 
nem egy személy, hanem választott tanácstestület állt az élén.3 1971-
1984 között a centralizáció oldódásával a járásokat fokozatosan 
kivezették. 

A fenti, rövidre szabott történeti áttekintésből két dolog is leszűrhető. 
Az egyik az, hogy a járás korszakokon át tradicionális egysége volt a 
magyar közigazgatásnak. A másik pedig az, hogy a járások „minden olyan 
időszakban, amikor erősen érvényesültek centralizatív tendenciák, […] 
nagyobb jelentőségre tettek szert” (Szoboszlai, 1973), mivel alkalmasak 
az elaprózott településszerkezet összefogására, valamint országos 
jelentőségű feladatok operatív végrehajtására az alsó-középszinten. Az is 
látható, hogy formailag ugyan mindegyik nagy igazgatási rendszer (a 
dualista, majd a tanácsigazgatási is) épített rá, ugyanakkor a formát 
időről-időre új tartalommal töltötték meg. Amíg a dualista 
közigazgatásban a vármegye dekoncentrált egységeként (külső 
tagozataként) funkcionált, addig 1949 után az államigazgatás egyik 
szintjeként, majd a III. Tanácstörvény és a járási tanácstestület 
kivezetése után már lényegében a megyei tanács sajátos szakigazgatási 
szervének tekinthető intézmény volt. 

A fentiekből látható, hogy a járási rendszert nem a demokratikus 
transzformáció számolta fel, ugyanakkor a rendszerváltás nem is léptetett 
annak helyébe semmit. Emiatt történhetett az, hogy az alsó-középszinten 
(a korábbi járások helyén) igazgatási vákuum keletkezett. A ’90-es évek 
első felében ezt az űrt a legkülönbözőbb közigazgatási szervek kezdték el 
feltölteni, azonban egységes vezérlőelv nélkül, jellemzően evolutív módon 
(Pálné, 2008). Ezzel magyarázható, hogy a népegészségügyi 
szakterületnek városi és később kistérségi intézetei, a földügyi 
igazgatásnak körzeti földhivatalai, a munkaügyi szakigazgatásnak 
                                                           
2 A feudális jog a járásokat anno a vármegyék alközpontjaiként intézményesítette és 
egyik legfontosabb feladatként az adóösszeírást és adóbeszedést határozta meg. 
3 1950: I. tv. 3. § (1)-(3) bek. 
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munkaügyi központjai alakultak. És a sort tovább lehetne folytatni az 
adóigazgatás alsó-középszintű egységeivel, a mérésügyi hatóság 
dekoncentrált szerveivel, a KSH és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság 
kirendeltségeivel, vagy a helyi önkormányzatok különböző szervezeti 
megoldásaival (Kéki, 2008). Utóbbi kapcsán hangsúlyozandó, hogy ezek 
az államigazgatástól átruházott feladatok körén alapultak, amelyek 
jelentős részét települési önkormányzati (tipikusan városi) jegyzők láttak 
el, kezdettől fogva több településre kiterjedő, körzeti illetékességgel. 
Ugyancsak a helyi önkormányzatokra épültek azok a társulási 
lehetőségek, amelyek a több települést érintő, ugyanakkor megyei 
léptéket el nem érő igazgatási megoldásoknak szolgáltak keretéül (pl. 
hatósági igazgatási társulás) (Barta, 2017). 

Részben pont a fenti heterogenitás adott alapot a változatos reform-
elképzeléseknek. A rendszerváltás utáni évtizedben ugyanis a megye alatti 
szint újragondolása jegyében reális alternatívának tűnt a dekoncentrált 
államigazgatási szervek egységes, kistérségi alapokra helyezése, de a 
jegyzők feladatrendszerének valódi differenciálása is (Balázs, 2006). 
Előbbi lényegében szervezeti uniformizálást, utóbbi pedig a jegyzői 
feladatrendszer újragondolását jelentette volna. Habár bizonyos 
értelemben ezek a törekvések a járási hivatalok rendszerén keresztül is 
visszaköszönnek, a 2010-ben hivatalba lépett Kormány más irányból 
közelített a kérdéshez. Ugyanis amíg a rendszerváltás utáni két 
évtizedben az alsó-középszint kihívásait elsődlegesen a helyi 
önkormányzati rendszer irányából és annak intézményeire alapozva 
kísérelte meg megválaszolni a jogalkotó, addig a JH-k 
újraintézményesítése az államigazgatási alrendszer oldaláról tett 
intézkedés. Ez a korábbiaktól eltérő viszonyulás teremtette meg a járási 
rendszer bevezetésének lehetőségét. 

 
A hatályos szabályozás ismertetése. Az alapok 
lerakásától a járási hivatalok megerősítéséig vezető út 
 
Az uniformizált megyei és települési szint közötti lehatárolás újraélesztése 
jelentős részben a körülmények változásával magyarázható. Az elmúlt 
évtized megakríziseinek (pl. pénzügyi-gazdasági válság) nyomása alatt, a 
negatív hatások leküzdése érdekében megerősödött az aktív állam és 
potens végrehajtó hatalom iránti igény. Logikus törekvésnek tűnt a 
feladatrendszer, a szervezet és a személyi, valamint eljárási 
rendelkezések felülvizsgálata a közigazgatás hatékonyságának fokozása 
és ügyfélközpontú működésének erősítése érdekében, amit a Magyary 
Zoltánról elnevezett Közigazgatás-fejlesztési Program (röviden Magyary 
Program) is visszatérően hangoztatott.4 Ezek a szempontok indokolták az 
önkormányzatokhoz átruházott államigazgatási feladatok minél teljesebb 
visszavezetését, valamint egy olyan igazgatási szint létrehozását, ami 

                                                           
4 Magyary Program, 2011:26. 
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egységes keretként szolgálhat ezek fogadásához. A járás elnevezésében 
korábbról ismert volt ugyan, viszont a rendszerváltás előtti igazgatási 
korszakoktól eltérően új tartalommal, immár kifejezetten államigazgatási 
egységként funkcionált.  

Az új igazgatási szint beillesztését, valamint a JH-k alapjainak lerakását 
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (röviden Jártv.) indította el, 
amelyet számos további végrehajtási rendelet követett. Ugyanakkor az így 
létrehozott 175 (Budapesten kívül működő) járási, valamint 23 
(Budapesten működő) kerületi hivatal nem önálló területi államigazgatási 
szervként kezdte meg működését, hanem a 2011. 01. 01. óta működő 
fővárosi, megyei kormányhivatalok (röviden kormányhivatalok, illetve KH-
k) önálló jogkörrel rendelkező kirendeltségeiként.5 Ezzel magyarázható az, 
hogy utóbb a Jártv. sem maradt hatályban, mivel a kormányhivatalok 
„kódexének” minősülő 2010. évi CXXVI. törvény6 (röviden Khtv.) 
kiegészítésével a fenti kapcsolatot jogilag is rendezte a döntéshozó. 

Az eredeti koncepció az volt, hogy a jogalkotó vegytiszta rendszert hoz 
létre, amiben az államigazgatási és önkormányzati feladatok szervezetileg 
is jól elkülönülnek egymástól. Ez azonban nem volt maradéktalanul 
megvalósítható, és emiatt van az, hogy mind a mai napig vannak olyan 
átruházott államigazgatási feladatok, amiket a települési önkormányzatok 
szervezetében működő jegyző intéz (Horváth & Józsa, 2016). Sőt, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
(röviden Mötv.) a jegyző mellett továbbra is megtartotta a lehetőséget 
államigazgatási feladatok és hatáskörök (fő)polgármesterhez, megyei 
közgyűlési elnökhöz, valamint a polgármesteri (és közös önkormányzati) 
hivatal ügyintézőjéhez történő telepítésre. 

Amennyiben figyelmünket az önkormányzati oldalról az 
államigazgatásra fordítjuk, akkor további két érdekességre kell röviden 
utalni. Az egyik az, hogy bár viszonylag jelentős mértékben áramlott 
korábban önkormányzatokhoz átruházott feladat (az azt ellátó 
személyzettel és infrastruktúrával)7 a JH-khoz, a hivatalok 
megalakulásának volt egy másik nagyon fontos forrása is. Ez pedig a 
2011. 01. 01-gyel a kormányhivatalokba betagozódott korábbi különös 
hatáskörű területi államigazgatási szervek megyei szint alatti egységeinek 
a csoportja volt. Elvben ez hatféle szervezetet jelentett, amelyek ún. 
szakigazgatási szervekként tevékenykedtek a járási hivatal törzshivatala 
mellett (Fábián & Hoffman, 2014). Ilyen szerv volt a földhivatal, a 
munkaügyi központ, a népegészségügyi szerv, az állat-egészségügyi és 
élelmiszer-ellenőrző szerv, a gyámhivatal, valamint az építésügyi hivatal. 
Tekintettel azonban arra, hogy az átalakítások előtt ezek nem egységes 
                                                           
5 2010. évi CXXVI. törvény 2013-tól hatályos 20/A. § (1) bek. 
6 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról. 
7 Példaként lásd: 
https://www.bekesvaros.hu/download.fcgi/2241_0_1_20121026R4P05.pdf 
[2020.05.29.]. 
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sémát követve épültek ki, a járási hivatalokban sem lehetett 
maradéktalanul fellelni valamennyi szakterületet. 

Ekkoriban az elképzelések között az szerepelt, hogy idővel a hat 
szakterület mellé akár újabbak is felzárkózhatnak, tekintettel arra, hogy 
az alsó-középszinten végrehajtott integráció nem volt abszolút jellegű, 
azaz több olyan különös hatáskörű dekoncentrált államigazgatási szerv is 
maradt, amelyeknek önálló kirendeltségei működtek a járási hivatalok 
mellett (pl.: NAV, KSH, nemzeti park igazgatóságok kirendeltségei). A 
járási rendszer bevezetésének hatásai azonban még ezen is túlmutattak. 
Habár kifejezetten az alsó-középszintű államigazgatás működési keretéül 
lett meghatározva, a rendészeti igazgatás, a védelmi igazgatás (pl. 
védelmi bizottságok), valamint az intézményfenntartás (tankerületek) 
újjáalakításánál is figyelembe vette a jogalkotó, arról nem beszélve, hogy 
a járásszékhely város kategóriája miatt az önkormányzati rendszerre is 
hatással volt.8  

A majdnem 200 db járási hivatal 2013. 01. 01-jei felállítása mögött 
gigászi munka húzódik meg. Ettől a dátumtól kezdve a kormányhivatali 
struktúra kétszintűvé vált, a hivatalok költségvetése és személyi 
állománya pedig jelentősen megnőtt.9 A járási és kerületi hivatalok 
beüzemelése nyomán a kormányhivatalok költségvetése átlagosan 6,2 
milliárd Ft-tal emelkedett,10 ami természetesen pozitív és negatív irányba 
is eltérhetett, hiszen a JH-k száma sem volt azonos megyénként. 
Legkevesebb Nógrád, Tolna és Komárom-Esztergom Megyékben volt, míg 
a legtöbb (18 db, ami az előbbiek háromszorosa) Pest Megyében 
működött. Budapest Főváros Kormányhivatala esetében a jogalkotó végül 
amellett a megoldás mellett döntött, hogy - az eredetileg tervezett 7 db 
fővárosi körzet helyett - a fővárosi kerületi önkormányzatokkal 
szinkronban alakítja ki az államigazgatási kerületi hivatalokat. Alapvetően 
ezt a kormányhivatali vázat tartotta meg a döntéshozó, igaz, menet 
közben több dolgot is finomhangolt rajta. 

A járási hivatalokat érintő korrekciók elvi keretéül 2014-től a Magyary 
Program helyett a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Stratégia 
(röviden KKFS) szolgált,11 amely elengedhetetlennek tekintette a 
„következő generációs” járási adminisztráció kialakítását. Ennek volt egyik 
első lépcsőfoka a 2015-ben végrehajtott belső integráció, aminek célja a 
belülről osztott (azaz törzshivatalra és szakigazgatási szervek 
kettősségére épülő) struktúrával működő JH-k egységes hivatali 
szervezetté kovácsolása. Legalább ennyire fontos volt azonban, hogy 
ugyanebben az évben az állam által kötelezően nyújtandó szociális 
ellátásokat is a járási hivatalok hatáskörébe utalta a jogalkotó a települési 

                                                           
8 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról 2. pont, valamint az Mötv. 
2013-tól hatályos 2. § (2) bek. és 21. § (1) bek. 
9 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és 
működési szabályzatáról. 
10 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről. 
11 
https://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%
C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf [2020.05.18.]. 
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önkormányzatok helyett. Ezek a módosítások önmagukban is fontosak 
voltak, mégis egy sokkal kiterjedtebb reform megalapozásának 
előzményeként szolgáltak, amire 2016-2017 folyamán került sor és 
végeredménye a kormányhivatalokon belül a megyei szintről a járási szint 
irányába történő hangsúlyeltolódás lett. 

A kormányzat alapvetően 2016 és 2017 folyamán hajtotta végre azokat 
a módosításokat, amelyeknek csak egyik, de kétségtelenül meghatározó 
eleme volt a járási (fővárosban kerületi) hivatalok megerősítése. Az 
átalakítások a teljes államigazgatási vertikumon végig vonultak. A 
folyamat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények megszüntetésével és átalakításával 
indult, majd folyamatosan gyűrűzött tovább a középszint irányába, ahol a 
megyei (fővárosi) kormányhivatalok, majd a járási egységek váltak a 
feladatok és jogosítványok címzettjévé. Az adminisztratív átalakítások 
volumenét jól érzékelteti, hogy 2017 elején megközelítőleg ezer hatáskör 
áramlott a felsőbb szintekről (jelentős részben a kormányhivataloktól) a 
járásokhoz.12 A járási hivatali korpusz új tartalommal való megtöltése a 
JH-k közötti differenciálódáshoz vezetett. Habár ez a fajta kategorizálás 
napjainkra már ilyen formában nem létezik, ugyanakkor rövid 
ismertetésük mégsem haszontalan. A feladatok átstrukturálása nyomán 
kialakult egy olyan stabil ügykör, ami valamennyi járásban egyformán 
intézhetővé vált (pl.: igazságügyi, fogyasztóvédelmi feladatok). Létrejött 
azonban egy másik csoport is azokból a „kiemelt” ügyekből, amelyeket 
jellemzően 2-3 járásra kiterjedő illetékességgel intéztek a hivatalok. Ilyen 
volt pl. a nyugdíjbiztosítás. Végezetül egészen elkülönült csoport volt az, 
amikor egy-egy ügytípus csak a megyeszékhely szerinti járási 
hivatalokban volt intézhető (ahogy az az erdészeti ügyek, vagy a 
környezetvédelem kapcsán is történt). 

Az alsó-középszintre áramló feladattömeg miatt a 2015-ben kialakult 
járási felépítés és személyzeti viszonyok átalakultak. Az ezidőtájt 
megközelítőleg 36.000 főre tehető13 kormányhivatali dolgozók jelentős 
része (kb. 70 %-a) a szervezet megyei szintjéről a járásira került.14 
Ugyanakkor 2016-ban jogviszonyuk is megváltozott. A 2016. évi LII. 
törvény értelmében állami tisztviselőkké váltak, aminek a jogalkotó 
fokozatos kiterjesztését tervezte. A törvényi indokolás szerint elsőként a 
járási hivatalokban dolgozókra, majd a kormányhivatal megyei szintjére, 
ezt követően pedig a központi államigazgatásban dolgozókra. A 
feladatrendszert, a szervezetet és a személyzetet érintő átalakítások 
összhangban voltak a KKFS-ből kiolvasható azon törekvéssel, amely a JH 
multifunkciós szerepkörét hangsúlyozta.15 Viszont ez a berendezkedés 
sem maradt sokáig érintetlen, aminek magyarázatát az alábbiakban adom 
meg. 
                                                           
12 http://jarasinfo.gov.hu/jarasokrol [2020.05.05.]. 
13 5/2018. (II. 6.) MvM utasítás alapján az egyes hivatalok létszámkerete alapján. 
14 A tisztviselők létszámának alakulását az alábbi linken elérhető táblázat is jól 
érzékelteti: http://kozepszintuallamig.blogspot.hu/2017/05/tisztviselok-letszama.html 
[2020.04.29.] 
15 KKFS 51. 
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A kormányzati igazgatásról szóló törvény és a legújabb 
fejlemények 
 
A közigazgatás 2010 óta zajló reformja, azon belül pedig elsődlegesen az 
államigazgatás személyzeti és szervezeti viszonyai szempontjából számít 
meghatározó állomásnak, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény (röviden Kit.), amelyet a jogszabály indokolása szerint a 
jogalkotó a versenyképesség javítása, a bürokráciacsökkentés és a 
hatékonyabb kormányzati munka érdekében, emellett a közigazgatásban 
dolgozók anyagi megbecsültségének javításáért, illetve a gyermeket 
nevelő és családot alapító kormánytisztviselők kiemelt megbecsüléséért 
alkotott meg.  

A törvény komplex módon, szervezeti és személyzeti kérdéseket 
egyaránt taglal, és szinte a teljes államigazgatási vertikumot (azaz nem 
csak a központi szintet, de a területi szintet is) szabályozásának tárgyává 
tette. Ebben az összetett joganyagban kiemelhető több olyan dolog, ami 
kifejezetten a KH-khoz és JH-khoz kapcsolódik. Az egyik ilyen az, hogy a 
jogszabály a kormányhivatalokat (és így azok önálló hatáskörrel 
rendelkező kirendeltségeiként, a járási hivatalokat is) egy új kategória 
bevezetésével ún. területi kormányzati igazgatási szervekként jelölte meg. 
Ezzel szorosan összefügg, hogy a korábban a Khtv.-ben található 
szabályok nagyobb részét magába olvasztotta a törvény, valamint 
felszámolta a 2016-ban eredetileg kifejezetten a járási dolgozóknál 
bevezetett állami tisztviselői jogviszonyt. Ezzel napjainkra a Kit. vált az 
államigazgatásra (és így járási hivatalokra) vonatkozó szervezeti és 
személyzeti joganyag gerincévé. 

A járások 2018-as szabályai nem maradtak sokáig érintetlenek. 2019-
ben és 2020-ban több olyan fontos jogszabály is napvilágot látott, 
amelyek részben a feladatrendszer, részben az eljárásjog átalakulására, 
valamint a világjárványra tekintettel fogalmaztak meg módosításokat. A 
korrekciók egy részét a Kit. és néhány további törvény módosítását 
elvégző 2019. évi CIX. törvény16 (továbbiakban Kit. módtv.) állapította 
meg, míg másik részét a kormányhivatalokat átalakító 2019. évi CX. 
törvény17 (továbbiakban KH módtv.). A 2020-ban bevezetett 
veszélyhelyzet nyomán pedig számos rendelet született, amelyek 
ugyancsak változtattak a JH-k működésén. A következőkben előbb a Kit. 
kapcsán, majd néhány szakigazgatási terület vonatkozásában emelek ki 
fontosabb újításokat. 

A Kit. módtv. nyomán az egyik leglátványosabb korrekció az, hogy a 
kormányhivatalok és járásaik (a korábbi állami tisztviselőkről szóló 
                                                           
16 A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes 
törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos 
módosításáról. 
17 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról. 
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törvény lenyomatának is tekinthető Kit. Nyolcadik Részben található) 
elkülönült kategóriája és emiatt többi kormányzati igazgatási szervtől 
elütő illetménytáblája 2020. 01. 01-től kiiktatásra került. A járási 
hivatalok döntései esetében a fellebbezési eljárás lehetőségének kizárása 
miatt a KH módtv. szintén érintette a Kit.-et [pl. 44.§ (1) bek.], mivel a 
továbbiakban az ügyfelek a jogorvoslati jogukat a megyei szinthez 
hasonlóan a járási hivatalok esetében is közvetlenül a bíróságnál 
gyakorolhatják. Ugyancsak a KH módtv. iktatta be azt a felhatalmazó 
rendelkezést, amely alapján kormányrendeletben szükséges meghatározni 
kizárás esetén a kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró 
másik járási (fővárosi kerületi) hivatalt, illetve a kizárt fővárosi és megyei 
kormányhivatal helyett eljáró másik fővárosi és megyei kormányhivatalt. 
Végül a Kit. kapcsán kiemelendő, hogy a 2020-as veszélyhelyzeti normák 
közül több Kormányrendelet is érintette a jogforrást.18 

A KH módtv. más jogszabályokat érintő intézkedései a járási hivatalok 
szempontjából legalább olyan hangsúlyosak, mint amilyen fontos volt a 
2016/17-es átalakítás, irányát tekintve azonban attól látványosan eltér. A 
törvény és annak végrehajtására szolgáló 360/2019. (XII. 30.) Korm. 
rendelet19 több fontos dátumot (2020.01.01., 2020.03.01. és 
2020.07.01.) állított fel és ezek mentén, ütemezetten rendelte el a 
legutóbbi reform lépéseinek a végrehajtását, amelyek közül példálózó 
jelleggel az alábbiak érdemesek kiemelésre: 

• Számos esetben a korábbi engedélyezési eljárás bejelentés-köteles 
eljárássá változott (pl.: családvédelmi szolgálat működésének 
engedélyezése, egészségügyi szakértői tevékenység). 

• Sok esetben a korrekciók a fellebbezés intézményének kizárása 
miatt a rá vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését végzik 
el (pl.: fogyasztóvédelemről szóló törvényben, regisztrációs adóról 
szóló törvényben). 

• Sor került a jegyzői építésügyi államigazgatási feladatok átvételére. 
• Az esetek jelentős részében a kormányhivataltól, illetve járásától 

más közigazgatási szervekhez történő feladatátmozgatás valósult 
meg (pl.: a természetvédelemért felelős miniszter engedélyezi 
többek között a barlang, barlangszakasz hasznosítását, az egyéni 
vállalkozói nyilvántartás vezetése, a bejelentés fogadása, illetve a 
nyilvántartáson a változások átvezetése átkerül az állami 
adóhatósághoz). 

• Arra is volt példa, hogy a feladat nem közigazgatási szervezethez 
került (pl.: a gázszerelői igazolvány kiállításával összefüggő 
feladatok átkerülnek a Magyar Mérnöki Kamarához, a 
távhőszolgáltatásról szóló törvény módosításával a járási hivatalok 

                                                           
18 A teljesség és a részletezés igénye nélkül ilyen többek között a 191/2020. (V. 8.) 
Korm. rendelet, a 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, vagy a 41/2020. (III. 11.) Korm. 
rendelet. 
19 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról. 
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által ellátott szolgáltatói hőközpont használati jog megállapítása a 
bírósághoz kerül telepítésre). 

• Volt példa deregulációs rendelkezésre (pl. az 1991. évi XX. 
törvényből a jegyzői építésügyi szabályozásra vonatkozó 
rendelkezés törlése). 

• Valamint egyéb szakterületi korrekciók is megvalósultak (pl.: a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 
módosításával az alanyi közgyógyellátásra jogosultság kettőről négy 
évre, a normatív közgyógyellátásra jogosultság egyről kettő évre 
nő). 

 
Véleményem szerint ez a legutóbbi reformcsomag a kormányhivatalok 

és járásaik szemszögéből vizsgálva egészen más irányba mutat az eddigi 
korrekciókhoz képest. A kormányzat célja ez alkalommal nem a belső, 
avagy külső integráció fokozása volt, hanem a járási feladatrendszer 
egyes elemeinek megyei szintre, vagy más szervezetekhez történő 
áttelepítése. Az előzmények ismeretében ugyanakkor ez a JH-k 2020-as 
pozícióját a 2015/16-os időszakhoz teszi hasonlatossá. 

Mivel a járási hivatalok kiemelkedő szereppel rendelkeznek a hatósági 
ügyintézésben, létük elválaszthatatlan az ügyfélkapcsolati megoldásoktól. 
Ezek pedig a közigazgatási reform előrehaladásával összhangban maguk 
is változtak, finomodtak. Erre tekintettel az alábbiakban a járási hivatalok 
által üzemeltetett ügyfélszolgálati megoldásokat teszem vizsgálat 
tárgyává. 

 
A járási hivatalok ügyfélkapcsolati megoldásai. Integrált 
ügyfélszolgálatok 
 
Úgy vélem, hogy a közigazgatás szolgáltató jellegének egyik legjobb (de 
messze nem kizárólagos!) fokmérője az, ha az ügyfelek számára minél 
kevesebb időt és energiát vesz igénybe ügyeik intézése. Nem meglepő, 
hogy már 1992-ben feladatként fogalmazta meg a jogalkotó a területi 
államigazgatásban működő különböző szakterületekhez tartozó 
ügyfélszolgálatok tevékenységének összehangolását. Sajnos az elképzelés 
akkor visszafogott eredményeket hozott. 

Az elkövetkező évtizedek kulcskifejezésévé a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által megjelölt egyablakos 
ügyintézés vált (Józsa, 2013). Ennek részleges megteremtésére 
Magyarországon már a kormányablakok (KAB-ok) előtt is történtek 
lépések, méghozzá az okmányirodák keretében, amelyek nem azonosak a 
KAB-okkal, mivel a két intézmény eltérő közigazgatás-fejlesztési logika 
terméke. Ezt jól visszatükrözi az, hogy ameddig az okmányiroda nevének 
megfelelően alapvetően hatósági igazolványokkal és bizonyítványokkal 
összefüggő ügyekben járt el, addig a kormányablakok ügykörét ettől 
szélesebbre vonták. További fontos eltérés, hogy amíg az okmányirodák a 
települési önkormányzatok keretében működtek, addig a 
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kormányablakokat a jogalkotó a középszintű államigazgatás bázisán hozta 
létre. 

Így alakultak meg 2011-ben eredetileg megyei szinten az első 
kormányablakok, amelyek indulásuk évében még meglehetősen szűk 
körben (29-féle ügyben) és szükségképpen kevés ügyintézési helyen (29 
helyszínen) fogadták az ügyfeleket. A közigazgatási reform 
előrehaladtával a kormányablakok hálózata is mindinkább terebélyesedett, 
valamint az előttük intézhető ügyek köre is bővült és differenciálódott. Az 
eredeti elképzelések még arról szóltak, hogy – a járási rendszer 
bevezetésével szinkronban – 2013 végére nagyságrendileg tízszeresére nő 
az országban a KAB-ok száma (melyek egy része az okmányirodák 
bázisán jött volna létre), valamint minden hatósági ügy 
kezdeményezhetővé vált volna a kormányablakokban. Ez ugyan 
maradéktalanul nem valósult meg, azonban az ügyfélszolgálati rendszer 
mind számban, mind pedig ügykörök tekintetében jelentős bővítésen esett 
át a 2011-es kezdeti verzióhoz képest. 

Minél több feladat és hatáskör került elhelyezésre a megyei (fővárosi) 
kormányhivataloknál és azok járási (kerületi) hivatalainál, annál 
gazdagabbá váltak a KAB-ok előtt intézhető ügykörök. A korábban 
említett 2016/17-es reform nyomán 2018-ra a KAB-ok száma 
megközelítette a 300 db-ot, az előttük intézhető ügyek száma pedig több 
mint 2000-re nőtt. Látni kell ugyanakkor, hogy a járások 
differenciálódásához hasonlóan a KAB-ok is különböző cselekményeket 
végezhettek az eltérő ügyekben. A terjedelmi korlátokra figyelemmel itt 
egyszerűen csak arra utalok, hogy bizonyos ügyekben a KAB is, akár 
azonnal döntést tudott hozni, míg másokban csak tájékoztatást nyújtott, 
vagy a dokumentumokat csupán befogadta és azok továbbításáról 
gondoskodott a megfelelő hatóság felé (Fábián & Bencsik, 2014). 

A JH-k integrált ügyfélszolgálatai kapcsán a közelmúlt egyik jelentős 
eredménye volt az, hogy lehetővé vált a járási hivatalokba nem 
integrálódott szakigazgatási területek (pl.: kincstári ügyek, adóigazgatás) 
egyes tevékenységeinek megjelenése. Valószínűleg széles körben ismertté 
vált az elmúlt időszakban az állampapírok KAB-okban történő 
forgalmazásának lehetősége, valamint az adóigazgatási ügyek 
becsatornázása. Utóbbira 2018-ban került sor, akkor nagyságrendileg 90 
ügy kapcsán, és megközelítőleg a KAB-ok 1/3-ánál.20 

A járási hivatalok ügyfélszolgálatainak ügykör-bővülése a közelmúltig 
lendületesen zajlott és szinte megállíthatatlannak tűnt, hiszen a területi 
államigazgatásban végbemenő átalakítások nyomán újabb és újabb 
teendők jelentek meg az ügyfélszolgálatokon. Ugyanakkor ez nem jelenti 
azt, hogy a magyar közigazgatásban létező valamennyi ügy elintézhető 
volna a KAB-ok előtt. A személyes megjelenést igénylő 
ügyfélszolgálatoknak csak az egyik típusa a KAB, mivel a 
kormányhivatalokba és járásaikba nem integrálódott, önálló dekoncentrált 

                                                           
20 A NAV honlapján itt érhetők el további információk: 
http://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg [2020.04.30]. 
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intézményeknek (pl.: OIF, NAV igazgatóságoknak) továbbra is elkülönült 
egységei vannak.  

Továbbá az is fontos, hogy az elmúlt években megközelítőleg negyven 
olyan eljárás volt, ami nem indítható meg az integrált ügyfélszolgálat előtt 
(pl. Magyar Ügyvédi Kamara hatósági ügyeivel összefüggő kérelmek).21 Az 
ilyen esetekben értelemszerűen az eljáró szervezeteket kell megkeresni. 
Ezzel szorosan összefügg az a fentebb ismertetett folyamat, amelynek 
keretében 2020-ban a járási hivatalok feladatrendszerének 
újragondolásával párhuzamosan a jogalkotó a feladatok egy részét 
megszüntette, másokat egyszerűsített, illetve JH-kon kívüli 
szervezetekhez telepített át. Ez értelemszerűen a KAB-ok ügyköreire is 
hatással volt. A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet22 az 5-9. mellékleteiben 
listázza azokat a konkrét tevékenységeket, amelyek a KAB-ok előtt 
intézhetők. A kézirat lezárásakor az azonnal intézhető ügyek mellett saját 
hatáskörben intézhető ügyek, kiegészítő szolgáltatások, hivatalból 
intézhető ügyek és kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás 
különböztethető meg. 

 
Amikor az ügyintézési lehetőség „megy” az ügyfélhez 
 
Mint minden átalakításnál, így itt is kalkulálni lehetett néhány negatív 
következménnyel. Témánk szempontjából a legfontosabb, hogy a járási 
rendszer felállításával és meghatározott feladatoknak az alsó-középszintű 
hivatalokba koncentrálásával az ügyintézési helyek óhatatlanul 
eltávolodhatnak a potenciális ügyfelek egy részétől. Ennek a helyzetnek az 
áthidalására a KAB-ok, mint fix ügyintézési pontok önmagukban 
elégtelenek lettek volna, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az ügyfelek – 
akár saját döntés, akár lehetőségeik korlátozottsága okán – felkeresték 
volna őket. Éppen emiatt a járási ügyfélszolgálati-rendszer a számbeli 
növekedésen túl más jellegű változásokon is átesett. 

Azért, hogy az ügyfelek számára többféle módozat is rendelkezésre 
álljon, a KAB-ok mellett olyan komplementer megoldások jelentek meg, 
amelyek mobilitásukkal képesek áthidalni a földrajzi távolságból fakadó 
problémákat. Az egyik ilyen intézmény az ún. települési ügysegéd. Az 
ügysegéd a járási hivatal dolgozója, és a körülmények függvényében lehet 
állandó (azaz rendszeres ügyfélfogadási idővel rendelkező) vagy 
ideiglenes (tehát feladataikat eseti jelleggel ellátó személyek). A 2019-ben 
nagyjából 600 főből álló ügysegédi rendszer megközelítőleg 2100 
települést fed le, és előnye, hogy közvetlenül az ügyfél lakóhelyére, vagy 
annak közvetlen közelébe jut el, ahol ezek a mozgó tisztviselők 
kérelmeket vesznek át, segítenek azok kitöltésében, valamint 
tájékoztatást nyújtanak (Kelő, 2019). 

                                                           
21 Lásd http://kormanyablak.hu/hu/jogszabalyban-kizart-ugyek-listaja [2020.05.21.]. 
22 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról. 
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A másik megoldás, ami az ügyintézési helyet közelíti az ügyfelekhez 
ahelyett, hogy tőlük várná el annak felkeresését, az ún. mobilizált 
kormányablak. Lényegében ez egy olyan specializált járási ügyfélszolgálat, 
amely alkalmas változó helyszíneken (2019 végén 11 megyében) ügyek 
intézésére. Bár a települési ügysegédekkel összevetve tevékenysége 
kiterjedtebb, mivel nem csak a közreműködésre irányul, a kormányablak 
kisbusz sem jár el valamennyi KAB-os ügyben, hanem alapvetően 
okmányokkal összefüggő kérdések intézésére alkalmas.23 2019-ben ez 
nagyságrendileg 16.000 ügyfél kiszolgálását jelentette. 

Habár a fix és mobilizált járási ügyintézési pontok dinamikusan 
fejlődtek, annak nincs realitása, hogy valamennyi településen 
kormányablak, vagy akár csak mozgó ügyintézési pont létesüljön. A 
szolgáltatások ügyfelekhez közelítése, valamint az arányosabb 
feladatmegosztás érdekében nélkülözhetetlen az e-közigazgatás 
fejlesztése. Ennek egyik oldala a közigazgatás belső folyamatainak, 
működésének elektronikus alapokra helyezése, amire a KH módtv. is több 
példát szolgáltatott. A jogszabály számos olyan esetet nevesít, amikor a 
cél az, hogy az adott ügyet intéző tisztviselő számára az ügyintézéshez 
szükséges adatok rendelkezésre álljanak. Ennek megfelelően jelentősen 
kibővítésre került, hogy mely kormányhivatali feladatok esetén 
rendelkeznek adatigénylési jogosultsággal különböző hatósági 
nyilvántartásokból az érintett kormányhivatali szervezeti egységek (pl. az 
építésügyi nyilvántartáshoz a munkaügyi és munkavédelmi hatóság, 
valamint a környezet- és természetvédelmi hatóság is közvetlen 
hozzáférést kap). Ez amiatt is fontos, mert a feladatok és hatásköri 
jogosítványok mozgatása az ügyfelek számára nem mindig előnyös, az 
elektronikus tér nyújtotta lehetőségekkel viszont ezek részben 
áthidalhatók. 

 
Konklúziók 
 
Úgy vélem, hogy a fenti áttekintésből jól kiolvasható az, hogy a járási 
adminisztráció időszakosan mindig megújul, mivel a különböző 
korszakokban a jogalkotó más és más funkciót jelöl ki számára. Emiatt 
nem lehet automatikusan azonosítani sem a dualista közigazgatásban 
működő járási igazgatási egységeket, sem a tanácsrendszerben 
működőket a mai szisztémával. A tanulmány nem titkolt célja volt az, 
hogy rámutasson arra, hogy a járási hivatalok napjainkra miként 
ágyazódtak be a közigazgatás intézmény-rendszerébe és milyen módon 
kötődnek más intézményekhez. Fontos törekvés volt ugyanakkor az is, 
hogy a JH-k felgyorsult reform-folyamatát, az évről-évre bekövetkező 
korrekciókat is érzékeltessem. A járások persze nem értelmezhetők 
környezetükből kiragadva. A Jó Állam ideája, a hatékonyság fokozását 
hangsúlyozó Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program és a 

                                                           
23 http://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok [2020.05.10]. 
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kormányhivatalok kirendeltségeit multifunkciós igazgatási központokként 
elképzelő Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2013 óta 
folyamatos mozgásban tartotta a járási szisztémát. 

Ennek az intenzív megújítási folyamatnak az egyik eklatáns példája a 
JH-k integrált ügyfélszolgálatainak fejlesztése volt, ami mellé rövid időn 
belül felzárkóztak további mozgó ügyintézési lehetőségek is. A folyamat 
2018 után is tart, hiszen a települési ügysegédek hálózata éppúgy váltoik, 
ahogy a kormányablak kisbuszokból álló flotta. Másik kiemelkedő 
példának a Kit. megalkotását tekinthetjük. A Kormány alárendeltségében 
működő (központi és területi) közigazgatási szervek fontosabb személyi és 
szervezeti viszonyainak egységes törvényben való megjelenítése nagy 
kihívás, hiszen komplex viszonyokra kellett átfogó szabályokat alkotni. A 
2020-as év megemlítése pedig azért elkerülhetetlen, mert a jogalkotó a 
feladatok komoly hányadát kezdte el a kormányhivatalokon belül 
„visszamegyésíteni”, avagy elektronizálni, valamint más (közigazgatási, 
illetve közigazgatáson kívüli) szervekhez áttelepíteni. Érdekes és egyelőre 
nehezen prognosztizálható kérdés, hogy vajon a 2020-ig tartó 
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia utódja miként 
viszonyul az intézményhez? 

Álláspontom szerint a jövőbeli fejlesztéseknél is fontos célnak kell 
maradnia annak, hogy a közigazgatási (hatósági) ügyek minél nagyobb 
része váljon egy helyen és gyorsan elintézhetővé. Ebből a szempontból az 
elektronikus megoldások (e-ügyintézési módozatok) megkerülhetetlenek, 
sőt, a 2020-as világjárvány valószínűleg tovább erősíti ezek jelentőségét 
és elfogadottságát. Tekintettel azonban arra, hogy nem minden ügytípus 
alkalmas a személyes megjelenés nélkül intézésre, továbbá a 
társadalomnak valószínűleg mindig lesz egy olyan része, akik sokkal 
inkább a személyes ügyintézést preferálják, emiatt álláspontom szerint 
(egy ideig legalábbis még) a többcsatornás ügyintézésé a jövő. Ahelyett 
tehát, hogy a járási hivatal egy az egyben a virtuális térbe kerülne 
feltöltésre, majd időszakosan újratöltésre, álláspontom szerint sokkal 
valószínűbb, hogy klasszikus hivatalként fog működni a területi 
államigazgatásban, amely mellett ugyanakkor az infokommunikációs 
technológiák alkalmazásától sem zárkózik el a jogalkotó. 
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