
Tartalékállomány 

 a létszámcsökkentéssel összefüggésben 

 

 

Jogszabály: 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról (továbbiakban: Hszt). 91-95.§ 

 

Tartalékállományba helyezés kötelező esete  

 

A hivatásos állomány tagját a felmentési idő tartamára tartalékállományba kell helyezni, 

ha 

 

1. 

 

a) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter vagy az országos parancsnok döntése alapján a 

rendvédelmi szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani és emiatt továbbfoglalkoztatására 

nincs lehetőség, 

b) átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, a 

végzettségének és képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást nem fogadta el. 

 

Korlátozás: A b) pontban meghatározott esetben az alkalmatlanság nem önhibából 

bekövetkezett egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a rendvédelmi szerv 

köteles a hivatásos állomány tagja állapotának, képzettségének, végzettségének megfelelő 

másik szolgálati beosztást, ennek hiányában másik, az állapotának, képzettségének, 

végzettségének megfelelő nem hivatásos munkakört felajánlani. 

 

2. 

Ha a hivatásos állomány átszervezés miatt megszűnt szolgálati beosztást betöltő tagja a 

számára felajánlott, a végzettségének és képzettségének megfelelő más szolgálati beosztást 

méltányolható okból nem fogadta el. 

 

Tartalékállományba tartás  

 

Kérelemre a szolgálati viszony megszűnése után a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de 

legfeljebb egy évig. 

 

Feltételek: 

 

- a tartalékállomány tartama alatt részére a rendvédelmi szervnél, más rendvédelmi vagy 

egyéb költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és 

fizikai állapotának megfelelő hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony vagy 

munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt biztosítható, és 

 

- a felmentési idő lejártakor rendelkezik legalább huszonöt év tényleges szolgálati idővel. 

 

 



A tartalékállományban tartás időtartamára a tartalékállományban tartott a felmentését 

megelőző havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelő összegű 

ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult, feltéve, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság 

kezdő napján más biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátásban – ide 

nem értve a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat – nem részesül. A tartalékállomány 

időtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati időnek számít, a tartalékállományban 

tartott biztosítási jogviszonyban áll. 

 

 

 Ha a tartalékállományban tartottnak a meghatározott munkakörben történő 

továbbfoglalkoztatására kerül sor, a tartalékállományban tartást és az ideiglenes szolgálati 

járandóság folyósítását a továbbfoglalkoztatás kezdőnapjától meg kell szüntetni. Az 

ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását továbbfoglalkoztatás hiányában is meg kell 

szüntetni, és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot vissza kell téríteni, ha a 

tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttműködési 

kötelezettségének vagy a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsult. 

 

Együttműködési kötelezettség 

 

A tartalékállomány tartama alatt a tartalékállományba helyezett vagy tartalékállományban 

tartott köteles együttműködni a tartalékállomány kezelését végző, jogszabályban 

meghatározott szervvel, valamint a rendvédelmi szerv országos parancsnokságával. Az 

együttműködés körébe tartozik 

a) a tartalékállományra vonatkozó jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás, 

b) a megjelenés 

ba) az állásközvetítő egyeztetésen, 

bb) a felvételi beszélgetésen, valamint 

bc) a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, 

c) az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen való részvétel, 

d) a felajánlott – végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának 

megfelelő – állás elfogadása. 

 

Nem minősül az együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a (2) bekezdés szerinti 

tartalékállományban tartás első hat hónapjában a tartalékállományban tartott nem fogadja el a 

neki felajánlott állást. 

 

Végkielégítés 

 

Aki kéri a tartalékállományban tartását, az végkielégítésre csak a tartalékállomány 

időtartamának lejártakor válik jogosulttá. Ha a tartalékállomány a tartalékállományban tartott 

végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelő állás 

felajánlása nélkül fejeződik be, a tartalékállományban tartott a végkielégítés teljes összegére 

jogosult. 

 

Ha a tartalékállományba helyezett vagy a tartalékállományban tartott a tartalékállomány 

időtartamának lejárta előtt kéri a tartalékállomány megszüntetését, arra tekintettel, hogy 



további foglalkoztatása a tartalékállomány kezelését végző szerv közreműködése nélkül új 

álláshelyen kezdődik meg, a tartalékállományba helyezést vagy tartalékállományban tartást – 

és tartalékállományba tartás esetén az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását – meg kell 

szüntetni. Ebben az esetben a tartalékállományba helyezett vagy tartalékállományban tartott a 

tartalékállomány megszüntetésének napján válik jogosulttá a végkielégítés teljes összegére. 

 

Ha a tartalékállományba helyezett a felmentési idő alatt elfogadja a felajánlott álláshelyet és 

az elfogadott álláshelyen a keresete alacsonyabb, mint a felmentési időre járó távolléti díja, 

részére a felmentési idő hátralévő részére járó távolléti díj és az új álláshelyen elért kereset 

közötti különbözetet a rendvédelmi szerv megfizeti. 

 

Álláskeresési tevékenység 

 

A hivatásos állomány tagját saját kérésére a tartalékállományt kezelő szerv nyilvántartásba 

veszi, és részére álláskeresési tevékenységet végez a nyilvántartásba vételtől számított egy 

évig. A nyilvántartásba vételről a tartalékállományt kezelő szerv tájékoztatja a hivatásos 

állomány tagjának állományilletékes parancsnokát.  

 

 A tartalékállományt kezelő szervnél egy év időtartamra a nyilvántartásba vételét kérheti az is, 

akit létszámcsökkenés vagy átszervezést miatt tartalékállományba helyeztek, és nem került 

sor tartalékállományban tartására. 

  

Ha törvény a tartalékállományba helyezettek vagy tartalékállományban tartottak 

foglalkoztatására járulékcsökkentési kedvezményt biztosít, vagy lehetővé teszi annak 

személyi juttatásokra történő felhasználását, e rendelkezéseket a tartalékállományba helyezett 

vagy tartalékállományban tartott személyt foglalkoztatóra is alkalmazni kell. 

 

Továbbfoglalkoztatás 

 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományából tartalékállományba helyezetteket és a 

tartalékállományban tartottakat a közszolgálatban történő továbbfoglalkoztatásuk érdekében a 

kormányzati szolgálati jogviszonyban, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy igazságügyi 

alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztató költségvetési szerveknél, valamint a Magyar 

Honvédségnél a megüresedő munkakörök betöltésénél előnyben kell részesíteni. 

 

 

A kormánytisztviselőt - ide nem értve a vezetőt – többek között 

létszámcsökkentésre vagy átszervezésre hivatkozással történő felmentése esetén, 

a felmentési idejére, illetve a felmentési idővel azonos időtartamra 

tartalékállományba kell helyezni, abból a célból, hogy számára másik 

közigazgatási szervnél képzettségének, besorolásának megfelelő állást 

ajánljanak fel. Ha a kormánytisztviselőt kérésére a tartalékállományból törlik, a 

reá irányadó végkielégítés felére jogosult, kivéve, ha munkaviszony létesítése 

miatt kéri a törlését. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével a 

tartalékállományba helyezés is megszűnik (Kttv. 73.§). 
 


