KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG
KÖZIGAZGATÁSI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

Tájékoztató közigazgatási szervek számára az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII.
törvény (Áttv.) hatálya alá eső tartalékállományba helyezés rögzítéséről a
TARTINFO-rendszerben
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Tisztelt Felhasználó!
A 2016. július 1-i állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (továbbiakban: Áttv.)
bevezetése kapcsán figyelmébe ajánljuk jelen tájékoztatást mindazon felhasználónak, akik a
TARTINFO-rendszerben az Áttv. hatálya alá eső tartalékállományba helyezést kívánnak
kezdeményezni.
Az Áttv. 2016. július 1-i hatálybalépését követően, a törvény 30.§ (1) bekezdése alapján a
fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál foglalkoztatott
kormánytisztviselőket és a vezetőket 2016. július 1. napjával a Kttv. jogviszonyváltásra
irányadó szabályainak az Áttv-ben meghatározott eltérésekkel történő alkalmazásával állami
tisztviselőként állami szolgálati jogviszonyba kell sorolni. 2017. január 1-től az Áttv. 36. § (1)
bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal
kormányzati szolgálati jogviszonyban állók tekintetében is alkalmazni kell.
A TARTINFO-rendszerben továbbra is lehetőség van a fővárosi és megyei kormányhivatalok
járási (fővárosi kerületi) hivatalai és a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére az Áttv.
rendelkezéseire való hivatkozással a tartalékállományba helyezésre.
A tartalékállományba helyezéseket továbbra is a meglévő Kttv. szerv vezetői, illetve szerv
ügyintézői szerepkörhöz kiállított hozzáférési adatokkal (felhasználónév és jelszó) van
lehetőség a TARTINFO-rendszerbe rögzíteni, mivel az Áttv. 3.§ kimondja, hogy az állami
szolgálati jogviszonyra a Kttv. szabályait és a Kttv. felhatalmazása alapján kiadott
végrehajtási rendeletek szabályait az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott végrehajtási rendeletekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (1 ábra)

1 ábra.
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A munkáltató megnevezése egyértelműen mutatja a rendszert használók számára, hogy az
Kttv. vagy Áttv. hatálya alá esik-e, javasolt feltüntetni a tartalékállományba helyezés során a
„Személyes lapfül”-ön belül az”Ügyintéző megjegyzése” rovatban, hogy a foglalkoztatás az
Áttv. hatálya alatt történt. (2. ábra)
Szövegszerű javaslat:
„A tartalékállományos az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alatt volt
foglalkozatva, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit.

2. ábra
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