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BM/2690- /112016 Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP) é s
Heringes Anita (MSZP) K18724 . számú,
„Kialakítják az egységes kéményseprő
bértáblát?” címen benyújtott írásbel i
kérdésére

Dr. Harangozó Tamás úr részére
országgyűlési képviselő

Budapest
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján
„Kialakítják az egységes kéményseprő bértáblát?” címmel benyújtott, K/8724. számú
írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatban felvételre kerül ő munkavállalók
illetményét a katasztrófavédelem a vonatkozó jogszabályi el őírások alapján, a képzettség és a
szakmai tapasztalat figyelembe vételével fogja kialakítani, az egységesség elvét követve .
Az azonos végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez ők bérezése egységesen kerül
meghatározásra, függetlenül attól, hogy az érintett az ország mely részében végzi a feladatát .
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományában foglalkoztatott hivatásos ,
kormánytisztviselő, közalkalmazott jogviszonyban lévőkhöz hasonlóan a kéményseprő
munkavállalók is valamennyi jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásra (cafeteria)
jogosultak lesznek. A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között megkötött
szerződéssel jön létre, melyben minden kötelez ő elem, így a munkavállaló illetménye ,
juttatásai is rögzítésre kerülnek .
A leendő munkavállalókat képvisel ő szakszervezetekkel a katasztrófavédelem megkezdte az
egyeztetést a jövőbeni foglalkoztatással kapcsolatban felmerül ő kérdések megválaszolása ,
tisztázása érdekében .
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Válasz dr. Harangozó Tamás (MSZP) és
Heringes Anita (MSZP) K]8724 . számú,
„Kialakt' ják az egységes kéményseprő
bértáblát?” címen benyújtott írásbel i
kérdésére

Heringes Anita asszony részér e
országgyíílési képviselő

Budapes t
Széchenyi rakpart 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyülésről szóló 2012. évi =VI. törvény 42 . § (9) bekezdése alapján
„Kialakítják az egységes kéménysepr ő bértáblát?” címmel benyújtott, K/8724. számú
írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatban felvételre kerülő munkavállalók
illetményét a katasztrófavédelem a vonatkozó jogszabályi el ő írások alapján, a képzettség és a
szakmai tapasztalat figyelembe vételével fogja kialakítani, az egységesség elvét követve .
Az azonos végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez ők bérezése egységesen kerül
meghatározásra, fiiggetlenül attól, hogy az érintett az ország mely részében végzi a feladatát .
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományában foglalkóztatott hivatásos ,
kormánytisztviselő, közalkalmazott jogviszonyban lévőkhöz hasonlóan a kéményseprő
munkavállalók is valamennyi jogszabályban meghatározott béren kívüli juttatásra (cafeteria )
jogosultak lesznek. A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között megkötöt t
szerződéssel jön létre, melyben minden kötelez ő elem, így a munkavállaló illetménye ,
juttatásai is rögzítésre kerülnek .
A leendő munkavállalókat képvisel ő szakszervezetekkel a katasztrófavédelem megkezdte az
egyeztetést a jövőbeni foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása ,
tisztázása érdekében .

Budapest, 2016 . február „
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Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Harangozó Tamás
(MSZP) és Heringes Anita (MSZP) országgyű lési képviselők „Kialakítják az egységes
kéményseprő bértáblát?” című, K/8724. számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat.

Budapest, 2016 . február „41”
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