Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés a
kormányhivataloknál és a járási hivataloknál
A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentősen
csökkentették a korábbi időszakra jellemző területi széttagoltságot, ezzel gyorsabbá,
rugalmasabbá és költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen fejlesztések
folytatódnak most, aminek eredményéül a kormányhivatalokhoz további feladatok
kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a hozzájuk tartozó járási hivatalokban
megszűnik a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való felosztás és csökken a vezetői
szintek száma. Mindez többek között egységes feladatellátást, gyorsabb döntéshozatalt
és olcsóbb működést eredményez.
2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti
struktúrája, valamint új feladatokat delegál a kormányhivatalokhoz egy új jogszabály,
amelynek célja az egységes kormányhivatali rendszer megteremtése.
A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő,
önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl. munkaügyi központ,
földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és
gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, funkcionális és
egyéb (pl. koordinációs) feladatokat ellátó törzshivatalból álltak. A kormányhivatalok tehát
osztott szerkezetűek voltak, hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett
törzshivatalból illetve a szakmailag önálló szakigazgatási szervekből álltak, együtt, egy
költségvetési szervet alkotva.
A kormányhivatalok a jövőben a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti
egységekből (főosztályokból) és a járási hivatalvezetők által vezetett, osztályokra tagozódó
járási hivatalokból állnak. A szagigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei
igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten
működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több
jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a
vezetői szintek száma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb
döntéshozatalt, valamint ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést,
illetve a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.
A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek.
Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a
kormányhivatalokba.


A környezetvédelmi és természetvédelmi
bányakapitányságok, továbbá a



Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal
kapcsolatos feladatai, az



Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és
a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint a



Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő
feladatai.

felügyelőségek,

valamint

a

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen csoportokból a Magyar Államkincstártól és az
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő feladatok érintik
Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma.
Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a
kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek
köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a
jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.
A módosítások az egységes kormányhivatali struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági
eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szervezeti egységségek tekintetében. 2015. április
1-től a kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél folyamatban lévő olyan ügyekben,
amelyekben valamely másik kormányhivatali szerv szakmai állásfoglalása szükséges, a
szakmai kompetenciával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint szakhatóság, hanem mint
az adott ügyben szakértelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt követően a hatósági
eljárásban a szakhatósági megkeresés megszűnik, a korábban közreműködő szakhatóságok az
eljáró hatósággal közösen hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe foglalják; ezen
eljárások esetén a szakhatósági eljárás időszükségletével rövidül a döntés meghozatalához
szükséges idő.
(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

