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Kovács István
r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos
ORFK Gazdasági Főigazgatóság
Budapest
Tisztelt Vezérőrnagy Úr!
A Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, BRDSZ nevében a
rendőrségen kialakult helyzetre tekintettel a még meglévő, itt-ott fellelhető munkahelyi béke
megőrzése érdekében, miután a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanácsot az ORFK nem
működteti, szíveskedjen az alább felmerült probléma megoldásában segítséget nyújtani.
A dokumentumot azért hozzuk nyilvánosságra, mert a jelzett probléma az állomány
nagy részét érinti.
Tisztelt Dr. Bárdos Judit Elnök Asszony!
A levelet álnéven írom, mivel ki tudja, ki olvassa még. Félek egy esetleges retorziótól.
Hosszú ideje vagyok rendőr. Segítségét szeretném kérni magamnak és kollégáimnak.
Múlt évtől az ORFK vezetője nem engedélyezi a gyakorlóruházat használatát szolgálatban,
csak a szolgálati ruhát.
A most bevezetett takarékoskodás miatt a közterületi állomány a szolgálat nagy részét
gyalogosan és álló ellenőrzést végrehajtva látja el a km-korlát miatt. Nálunk az MRFK pl.
42.000 km engedélyez a kapitányságnak a szeptemberi hónapban. Ez kb. 80 km egy nap. Két
cím a két legmesszebb lévő helységhez az Rk-tól és kimerült a napi limit.
A mostani hideg még elviselhető hajnalban, de később hidegebb lesz és a szolgálati ruházat
alá nehéz aláöltözni. Főleg az ing alá max. egy pólót lehet felvenni. Az Rk-ra visszatérve
"melegedni" átfagyva, annyi lesz, mint halottnak a csók.
Kérem Önt, hogy segítsen abban, hogy a hideg beálltával viselhessük újra a
gyakorlóruházatot, mert jobban alá lehet öltözni. Sajnos olyanok hozzák a döntéseket, akik
soha nem voltak utcán.
A kapitányság vezetőnk a betiltásig korábban engedélyezte, hogy a hideg időben hordhassuk
a gyakorlót, mivel az melegebb,
Elnézést a helyesírási hibákért és a fogalmazás miatt. Telefonon írtam az üzenetet és kijavított
folyamatosan.
További jó egészséget kívánok!
Tisztelettel:
egy kolléga
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A felmerült probléma megoldása s rendőrség részéről nem jelent külön anyagi hozzájárulást,
viszont az érintett állomány egészségét is óvja és támogatja a munkahelyi békét.
Tisztelt Vezérőrnagy Úr!
Tájékoztatjuk, hogy kezdeményezésünket a BRDSZ honlapján közzétesszük.

Budapest, 2022.szeptember 24.
Tisztelettel,
Dr. Bárdos Judit elnök sk.
BRDSZ
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