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A kormányhivatali tisztviselők ügyintézési tevékenységének fajlagos teljesítménye 2015–2016 között nem 
változott a kormányhivatali szervezetrendszer többéves konszolidálásának lezárultával.

H.3.5. Egy tisztviselőre jutó főszámos ügyiratok száma

szakigazgatási szerve; a járási földhivatal; a járási hivatal 
munkaügyi kirendeltsége; a járási népegészségügyi inté-
zet, de idesorolhatjuk a járási hivatal székhelyének vagy 
kirendeltségének településén működő okmányirodát is. 
Az integráció első fázisából kimaradt szervek közül több egy 
felülvizsgálat eredményeként 2017 tavaszáig bekerült a kor-
mányhivatalok szervezetrendszerébe. Ezt a külső integrációt 
azonban már megelőzte egy olyan racionalizálási, belső 
szervezetátalakítás, amely megszüntette a kezdetben ki-
alakított szakigazgatási rendszert. A korábbi szervezetek már 
összevonva, a vezetők létszámát csökkentve, főosztályokba 
szervezve működnek a kormányhivatalok szervezetében.

Az ún. főszámos ügyiratok száma átlagosan 16–22 mil-
lió db között mozgott az elmúlt hat évben a kormányhi-
vatalok által irányított szakigazgatási területeken. A lét-
számadatok pedig a  kormányhivatali állományon belül 
a kormánytisztviselő ügyintézőkre vonatkoznak.

Összehasonlításként két évet vizsgálunk, amelyben egy-
részt a belső, másrészről a külső integráció is szerepet ját-
szott. 2015-ben  28 878 ügyintéző dolgozott a kormányhi-
vatalokban, akik munkavégzésük során 20 662 696 ügyet 
intéztek, tehát az egy főre jutó ügyszám átlagosan 716. Ehhez 
képest 2016-ban  29 019 ügyintéző végezte munkáját a kor-
mányhivatalokban, és az éves iktatott ügyszám 20 750 022, 
tehát az egy főre jutó ügyszám átlagosan 715.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok 
2011. január 1-jei  létrejötte egy két évti-
zedes dezintegrációs folyamatnak vetett 
véget, és 14 szerv 253 szervezetét, vala-
mint 23 ezer kormánytisztviselőjét (össze-
sen 36 ezer dolgozóját) érintette. A területi 
szinten megvalósuló horizontális és egy-
ben működési integráció biztosítja az erő-
források megyénként és a fővárosban egy-
séges szervezetben – egy költségvetési 
szervben – történő hatékony felhasználá-
sát és a párhuzamosságok, redundanciák 
csökkentését. A hatósági statisztikákból 
nyert ügyszámot – hasonlóan a munka-
állomásokhoz – a kormányhivatali tisztvi-
selői létszámra vetítettük. Az ügyszámok 
tartalmazzák mind a megyei, mind a járási 
szinten intézett ügyek számát. A fajlagos teljesítménymu-
tatók alakulásának összehasonlítását nehezíti, hogy a vizs-
gált időszakban jelentős feladat- és hatásköri átrajzolások, 
szervezeti összevonások (külső integráció), valamint a fiatal 
kormányhivatalok belső konszolidációja zajlik. Ezt a folya-
matot mutatjuk be röviden az alábbiakban.

A kormány kiemelt célkitűzése volt 2010-ben  a közigazga-
tás hatékonyságának növelése, amelynek egyik hangsúlyos 
eleme az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben 
és költségtakarékosabban működő területi államigazga-
tás megteremtése, vagyis a hatékony és eredményes kor-
mányzati feladatellátás területi szinten is. A létrejött fővárosi 
és megyei kormányhivatalokban kezdetben a funkcioná-
lis feladatellátás egységesült, az integrált szakigazgatási 
szervek szakmapolitikai koordinációja csak a későbbiekben 
erősödött. A kormányhivatal államigazgatási feladatai már 
a járási hivatalok kialakítása előtt is bővültek, 2012. április 15. 
óta ugyanis a kormányhivatal látja el az általános szabály-
sértési hatóság szerepkörét a jegyző helyett. A 2013-ban  
működésüket megkezdő járási hivatalokban – a fővárosi 
és megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan – törzshivatalt 
és szakigazgatási szerveket alakítottak ki. Ennek megfelelően 
a járási hivatal szervezetében kezdte meg működését a járási 
gyámhivatal; a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal; 
a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer- ellenőrző 
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