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Tisztelt Főtitkár Úr! 

 

 

A fenti hivatkozási számú megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom. 

 

Az új koronavírus járvány következtében kialakult egészségügyi és járványügyi helyzet 

kezelése és a Rendőrség személyi állománya szolgálatképességének fenntartása érdekében, a 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 2020. március 17-től felfüggesztette az oktatási-

képzési, valamint az erőnléti állapot felmérés szakmai tevékenységek végrehajtását.  

 

A megkezdett tanfolyamok további utasításig a megszokott rendben zajlanak. Új 

tanfolyamok, szaktanfolyamok további intézkedésig nem indulnak. 

 

A személyi állomány védelme érdekében megtett intézkedésekről előző levelemben választ 

adtam.  

 

A Rendőrség egészségügyi szakterülete a rendőri állomány részére szakmai felvilágosító 

anyagot állított össze, amely szolgálatba lépéskor az eligazítás tárgyát képezi, annak 

ismertetése dokumentálásra kerül. A szakmai tájékoztató anyagok a rendőrségi 

objektumokban is kihelyezésre kerültek.  

A Rendőrség belső honlapjára a koronavírussal kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok, 

valamint a járványügyi szempontból kiemelten fontos óvó-védőintézkedések feltöltésre 

kerültek. 

A személyi állomány egészségvédelme érdekében – az egészségügyi és pszichológiai ellátás 

folyamatos biztosítása mellett – egyes egészségügyi, nem a sürgős szükség körébe tartozó 

ellátások (pl.: időszakos alkalmasság-vizsgálatok) felfüggesztésre kerültek. 
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Az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt az egészségügyi szakterület kiemelt feladatát 

képezi a személyi állomány egészségvédelmének, az egészséget nem veszélyeztető, 

biztonságos munkavégzésnek a fenntartása. 

 

A külföldi utazással érintett kollégák vonatkozásában a meghozott intézkedések célja a 

Rendőrség személyi állománya, illetve a velük érintkező állampolgárok egészségének 

megóvása, a koronavírus-járvány terjedését eredményező kockázatok csökkentése.  

A munkahelytől való távoltartás biztosítása a jogszabályban meghatározott jogintézmények 

alapján történik.  

 

 

Budapest, 2020. március 30.  

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Bak Sándor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

szolgálatvezető 
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