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1. A „Szolgáltató Állam” I.
„A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.”

(Magyary Zoltán)

• A közigazgatás reformja, átalakítása, racionalizálása már a XIX.
század reformtörekvéseinek megjelenésétől kezdődően fontos témáját
képezte a közjogi gondolkodásnak.

• A XX. század végére jelentősen megnőtt az állami szolgáltatások iránti
igény. Ezzel párhuzamosan az állami funkciók összetettebbé és
költségesebbé váltak.

• A polgári Kormány által 2014-ben megfogalmazott fő cél: 2020-ra a magyar
közigazgatás szervezetten, professzionálisan, és költséghatékonyan
működjön, létrejöjjön az emberek bizalmát élvező SZOLGÁLTATÓ
ÁLLAM.
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2. A „Szolgáltató Állam” II.

A „Szolgáltató Állam” mint elérni kívánt célmegjelölés az alábbi, három
pillérre épül:

• az Állam újjáépítése: átlátható, felelős, kiszámítható és stabil állam

• új magatartásformák rögzítése a közigazgatásban: szaktudás,
elhivatottság, közszolgálati etika

• a közigazgatás rangjának visszaállítása:
 a bürokrácia és az adminisztráció csökkentése,

 egyszerű és betartható szabályozás,

 a közigazgatás és az állampolgárok közötti új együttműködés megteremtése
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3. A polgári Kormány 2010 óta tett intézkedései és elért eredményei I.

• 2011. január 1. - területi szint, a fővárosi és megyei kormányhivatalok
felállítása

• 2013. január 1. - helyi szint, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
felállítása

• 2015. április 1. - a területi közigazgatás külső és belső integrációja

• Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény elfogadásával
létrejött az Állami Tisztviselői Kar.
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4. A polgári Kormány 2010 óta tett intézkedései és elért eredményei II.

• A központi hivatali szervezetrendszer átalakítása és a járási
hivatalok megerősítése (több lépésben 2016. szeptember 1.; 2017.
január 1.; 2017. április 1., 2017. július 1. és 2017. november 1.)

• Kialakult a kormányablakok rendszere (273 kormányablak
kialakítása történt meg, ahol a lakosság és a vállalkozások több mint
1.500 ügyet intézhetnek vagy indíthatnak).

• A 2014-2020 időszakban külön operatív program (KÖFOP)
keretében valósul meg a közigazgatás fejlesztése

 Jelentős infrastrukturális és informatikai, a közfeladatok hatékonyabb
ellátását, továbbá az elektronikus úton történő ügyintézést lehetővé tevő
szakrendszer-fejlesztések, valamint

 a kormányhivataloknál és járási hivataloknál dolgozó állami tisztviselők
szakmai továbbképzése fog megvalósulni a fejlesztési időszak végéig
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5. A polgári Kormány 2010 óta tett intézkedései és elért eredményei III.

• Az állami feladatokat az állam elsősorban az államigazgatás
szervezetrendszere útján látja el.

• Az államigazgatásban, a kormányzati működésben az
ügyfélközpontúság, a közcélok szolgálata valósul meg. A
végrehajtott, az intézményrendszert és közszolgálatban
foglalkoztatottakat érintő intézkedések tartalmi és minőségi megújulást
eredményeztek.

• Az így kialakított államigazgatási struktúra költséghatékonyabb,
gyorsabb, könnyebben elérhető, valamint magasabb színvonalú
szolgáltatásokat képes nyújtani az állampolgároknak és a
gazdasági szereplőknek.
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6. A hatékony államigazgatási szervezetrendszer 
„Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak emberarcúvá kell válnia.”

(Magyary Zoltán)

A Kormány az alábbiak szerint határozta meg az államigazgatás kialakítandó
struktúráját:

• Központi szint: jogszabály-alkotási, a stratégiakészítési és a szakmai
irányításhoz kapcsolódó feladatok ellátása (minisztériumok, az egyes speciális
államigazgatási feladatok ellátása érdekében megmaradó központi hivatalok
(Magyar Államkincstár, Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat), valamint a
rendvédelmi, nemzetbiztonsági és az intézményfenntartó szervek)

• Területi szint: az egységes kormányhivatali szervezetrendszer, a fővárosi és
megyei kormányhivatalok első fokon megyei, illetve egyes speciális
hatáskörökben országos illetékességgel járnak el, a járási (fővárosi kerületi)
hivataloknál vagy a jegyzőnél indult eljárásokban pedig a másodfokú hatóság
feladatait látják el.

• Helyi szint: a 197 járási (fővárosi kerületi) hivatal
A megerősített járási hivatalok első fokú hatóságként az általános illetékességi
szabály szerint a járásra kiterjedő illetékességgel járnak el.
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7. A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése I.

A bürokráciacsökkentés célja:

„Fő szempontja kell, hogy legyen a tárgyalások egyszerűsítése, minden
kerülő út kerülése. Ebből adódik a csökkenő mennyiségű irkálás, a személyi
állományban a megtakarítás. Fogjon tehát munkájához, minden különösebb
fontolgatás nélkül.”

(Részlet II. József  gróf  Eszterházy Ferenc kancellárhoz, a pápai kórház alapítójához 
intézett leveléből.)
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• A 2015. és a 2016. évben 3 törvénycsomagban összesen 265 törvény
módosítására került sor

• A közigazgatási bürokráciacsökkentés eddigi eredményei már a statisztikai
adatokban is mérhetők.

• Összehasonlítási alapként a korábbi évek adatai:

– Összes kormányhivatali eljárás 2014. évben: 15,5 millió

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 9,2 millió

– 8 napon belül befejezett eljárások 2014. évben: 6,8 millió (44 %)

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 4 millió

– Összes kormányhivatali eljárás 2015. évben: 19 millió

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 11 millió

8. A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése II.
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• A bürokráciacsökkentés eredményei:

– Összes lezárt kormányhivatali eljárás 2016-ban: 23 millió 645 ezer

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 14 millió 169 ezer

– 8 napon belül lezárt eljárások 2016-ban: 18 millió 266 ezer (77,4 %)

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 12 millió 172 ezer (86 %)

– 2 hónapon túl befejezett ügyek száma 2016-ban: 1977

• ebből járási (kerületi) hivatalok: 1228

• 2014-ben a járási hivatalok 60 napon túl befejezett eljárásainak száma 
(ami akkor nem feltétlenül jelentett határidő-túllépést): 394 ezer

9. A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése III.
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• A közigazgatási bürokráciacsökkentés harmadik törvénycsomagjában 2017.
január 1-jével és július 1-jével 44 törvény és a hozzájuk kapcsolódó rendeletek
módosultak.

• A törvénycsomag egyes módosításai példaként:

– a lakcímbejelentés bármely járási hivatalnál 2017. július 1-jével
teljesíthetővé vált

– a közüzemi szolgáltató felhasználási helyre bejutását nem a járási
(kerületi) hivatal biztosítja, ehelyett a szolgáltató bírósági nemperes
eljárást kezdeményezhet

– az automatikus döntéshozatali eljárással a mérlegelést nem igénylő
ügyekben, ahol nincs ellenérdekű ügyfél és a hatóság rendelkezésére áll
minden adat, a döntést azonnal vagy egy nap alatt, akár emberi
közreműködés nélkül hozza meg a hatóság.

10. A bürokrácia és az adminisztráció csökkentése IV.
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2016-ban lépett hatályba az első állami rezsicsökkentési törvény:

- Az eljárási illetékek és díjak megszüntetése éves szinten 10 Mrd forint

megtakarítást eredményezett a vállalkozások és a magánszemélyek számára.

- Vállalkozások

vállalkozói igazolvány: 77 millió forint

üzlet működési engedélye: 42 millió forint

- Magánszemélyek

személyi okmányok: 2 Mrd forint

első jogosítvány: 350 millió forint

11. Állami rezsicsökkentés I.
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Az állami rezsicsökkentés 2017. március 16-án hatályba lépett második
szakasza keretében 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, amelyből

– 15 magánszemélyek (közel 600 millió forint megtakarítás).

– 5 vállalkozások terheit csökkenti (1,4 milliárd forint megtakarítás).

Magánszemélyek terheinek csökkentő javaslatok

– Anyakönyvi kivonat díjmentes kiállítása

– CSOK igényléséhez szükséges egészségbiztosítási jogviszony igazolás

– Elektronikus tulajdoni lap lekérdezés évente 2 alkalommal

Vállalkozások terheinek csökkentő javaslatok

– Ingyenes cégalapítás és az alapítással kapcsolatos egyéb költségek
megszüntetése egyéni cég, Bt., Kkt., Kft. esetén

12. Állami rezsicsökkentés II.
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13. A központi költségvetési szervek felülvizsgálata

A Kormány 
a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII.23.) Korm. határozat-tal
döntött  az országos illetékességgel vagy feladatkörrel működő központi hivatalok és 

költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról, melynek céljai:

a közfeladatok 
hatékonyabb ellátásának 

biztosítása

az állampolgárok és a 
vállalkozások 

adminisztratív terheinek 
további csökkentése

a központi közigazgatás 
rendszerének 

áttekinthetővé tétele
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14. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítése

A Kormány a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez 
szükséges hatáskör-racionalizálásról szóló 1959/2015. (XII.23.) Korm. határozattal 

döntött a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésének szükségességéről.

megvalósult a megyei 
(fővárosi) és a járási 

(fővárosi kerületi) feladat- és 
hatásköri szintek 

felülvizsgálata

Megtörtént a központi és 
területi államigazgatási 

feladatellátás szintjeinek, 
valamint az ezzel összefüggő 

jogorvoslati szintek 
átalakítása

kiemelt cél, hogy az 
ügyintézés az 

állampolgárokhoz és a 
vállalkozásokhoz a lehető 
legközelebb történjen a 
járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokban.
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15. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. 

(VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása

• A szervezeti bürokrácia-csökkentés keretében a 2016. és a 2017.
évben tett intézkedések további két területen eredményeztek
jelentős mértékű változásokat:

 Sor került 44 központi hivatal és a költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmény szakaszosan történő megszűntetésére,
illetve átalakítására, valamint

 a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésére és ezzel párhuzamosan
a hatósági feladat- és hatáskörök ellátásának racionalizálására.
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16. A mérésügyi és műszaki biztonsági szervezetrendszer átalakítása I.

16/23

A 378/2016. Korm. rendelet alapján 

a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal 
2016. december 31-ével, jogutódlással szűnt meg. 

A Hivatal általános jogutódja

Budapest Főváros Kormányhivatala

18

17. A mérésügyi és műszaki biztonsági szervezetrendszer átalakítása II.

17/23

2017. január 1-jével

2015. április 1-jétől 
2016. március 31-ig

összesen 

7 kormányhivatal 
(Budapest Főváros 

Kormányhivatala és 6 
megyei kormányhivatal)

látta el

az elsőfokú

- mérésügyi 

- műszaki biztonsági 

hatósági feladatokat

Az elsőfokú feladatellátás 

járási szinten 

(Zala megye kivételével a 
megyeszékhely szerinti 

járási hivataloknál)

valósul meg.

A korábbi 7 
kormányhivatal helyett 

összesen 

12 járási/kerületi 
hivatal 

lát el elsőfokú

- mérésügyi 

- műszaki biztonsági 

hatósági feladatokat
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18. A bányászati igazgatás átalakítása
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1312/2016. Korm. határozat 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint 

a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vonatkozásában 

feladatként határozta meg a bányászati igazgatás fejlesztési 
koncepció elkészítését

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

2017. június 30. napjával 

beolvadt a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalba

2017. július 1-jével létrejött

a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat

Bányafelügyeleti valamint az állami 
földtani feladatok ellátó szervi 

hatásköröket 

az MBFSZ mellett változatlanul 

a 2015. április 1-je óta hatáskörrel 
rendelkező, 

5 megyei kormányhivatal gyakorolja. 

20

19. A környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás átalakítása I.
Szervezetrendszer 2015. április 1-jétől
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20. A környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás átalakítása II.

• 2017. január 1-jével az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség megszűnt, általános jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal
lett,
o az OKTF-en belül működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézet a

Földművelésügyi Minisztériumba,
o a klímavédelemmel összefüggő feladatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz

kerültek telepítésre.
• Ezzel párhuzamosan megvalósult a környezetvédelmi és természetvédelmi

feladatok ellátásának megyésítése:
o az eddigi 11 megyei kormányhivatal helyett mind a 19 megyében, a

megyeszékhely szerinti járási hivatal látja el a területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági feladatokat.

• Az átalakítás előnyei:
o az állampolgárokhoz és a vállalkozásokhoz közelebbi ügyintézést tesz lehetővé,
o közelebb került a hatóság az ügyekhez, esetleges problémákhoz,
o a területen dolgozók nagyobb helyismerettel intézik saját megyéjük ügyeit,
o csökkent a hatóság „reakció-ideje”
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21. A környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatás átalakítása III.
Szervezetrendszer 2017. január 1-jétől
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22. Járási hivatalok megerősítése számokban

Központi hivatali: 534

ebből központi hivatalnál/

minisztériumban marad: 203

korm. hivatalhoz kerül: 249

járási hivatalhoz kerül: 36

kettős kijelölés: 41

egyéb (eljárás egyszerűsítése): 
5

Felülvizsgált hatáskörök száma: 1636

Fővárosi/megyei 

kormányhivatali: 1102

ebből megyei szinten 
marad: 140
járási hivatalhoz kerül: 910

kettős kijelölés: 26

központi hiv.-hoz kerül: 12

egyszerűsítés - közfeladat 
megszüntetése: 14
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23. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő feladatok

Valamennyi járási (fővárosi kerületi) hivatalban intézhető ügycsoportok:
- egyes köznevelési feladatok

- igazságügyi (jogi segítségnyújtási, áldozatvédelmi) ügyek
- egyes fogyasztóvédelmi feladatok

A jelenleg is több járásra intézett 
ügycsoportok – a megyei 

kormányhivataltól átkerülő ügyekkel 
kiegészítve (pl. foglalkoztatáspolitika, 
népegészségügy, állat-egészségügy)

Kiemelt járási hivatalokban, 2-3 járásra 
intézhető ügycsoportok:
- Nyugdíjbiztosítási ügyek

- Egészségbiztosítási pénztári ügyek 
(informatikai fejlesztést követően)

Megyeszékhely járási hivatal által intézhető ügycsoportok:
- vadászati, halászati ügyek

- Rehabilitációs hatósági feladatok
- Lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok

Speciális illetékesség (több megyére kiterjedő illetékesség): vetőmag-felügyelet, erdészet
Speciális illetékesség megszüntetése (megyésítés): környezetvédelem
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


