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Tisztelt Főtitkár Úr! 

 

 

A fenti hivatkozási számú megkeresésében feltett kérdésekkel kapcsolatosan az alábbiakról 

tájékoztatom. 

 

A vonatkozó normák a szolgálati elöljáró számára lehetővé teszik annak mérlegelését, hogy a 

hivatásos állomány tagja a magántulajdonú mobiltelefont szolgálatban magánál tarthassa. A 

vezetői állomány az egyéni kérelmek figyelembevételével, a szabályozásnak megfelelően jár 

el.  

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend, valamint az óvodai és bölcsődei ellátását tanrend 

bevezetése, valamint a bölcsődei és óvodai elhelyezés szünetelése miatt a személyi állomány 

gyermekeinek felügyelet érdekében a területi szervek vezetői részére állásfoglalást adtunk ki 

annak érdekében, hogy a személyi körülmények maximális figyelembevételével a 

gyermekfelügyelet biztosított legyen. 

 

A személyi állomány védelmét szolgáló védőmaszkok és kézfertőtlenítő szer rendelkezésre 

állnak, az utánpótlás biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtettük.  

 

Mindezeken felül az ország lakosságának egészségét fenyegető járványügyi veszélyhelyzet 

időszakában, amely miatt a Rendőrségre számos feladat hárul, az Országos Rendőr-

főkapitányság számít az érdekképviseleti szervekre az állomány objektív tájékoztatása, az 

indokolatlan híresztelések, álhírek kialakulásának megelőzése érdekében. Egyúttal kérem, 

hogy – megköszönve esetleges javaslatait – kerülje az olyan igények megfogalmazását, 
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amelynek Önök felé történő teljesítése (soron kívüli válasziratok készítése) indokolatlan 

terhet ró a Rendőrség különböző szakterületeinek munkatársaira.  

 

 

Budapest, 2020. március 27.  

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

szolgálatvezető 
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