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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Országgyű lés Hivatala

Érkezett: 2016 FEBR 0 2 .

Irományszám:

Írásbeli választizényló kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánunk benyújtani dr. Pintér
Sándor belügyminiszterhez, mint a katasztrófák elleni védekezésért felelős kormánytagho z

„Kialakítják az egységes kéménysepró' bértáblát? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Országgyűlés december l-ei ülésén elfogadta a kéményseprő-ipari tevékenységről és az
ezzel, valamint a tűz elleni védekezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
törvényt, amit a köztársasági elnök aláírása után a 2015 . évi CCXV. törvényként hirdettek ki .
Az MSZP a törvényjavaslatot nem szavazta meg, mert az úgy államosítja a teljes
kéményseprőipart, hogy sem a kéményseprő munkavállalók, sem a kéményseprési
tevékenységet végző vállalkozások jövőjét nem rendezi méltányos és korrekt módon .

A törvény elfogadását követően sem tudhatják biztosan a kéménysepr ők, hogy az
kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat a jöv őben ellátó BM Országos Katasztrófavédelmi
Fő igazgatóság és alárendelt szervei alkalmazni fogják-e őket, és ha igen milyen feltételekkel .
Ezért nyújtottuk be K/8296 . számon a „Milyen jövőt szánnak a kéménysepr őknek?” című
kérdést Miniszter Úrhoz, mint a hivatkozott törvény előadójához és a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot irányító kormánytaghoz .

Írásbeli válaszában Miniszter Úr a katasztrófavédelmi szerveknél továbbfoglalkoztatot t
kéményseprők várható illetményével összefiiggésben az alábbiakról tájékoztatott :
„Az illetmények a végzettség, a képzettség és a szakmai tapasztalat alapján kerülnek
meghatározásra. Az egységesség elvét alkalmazva az azonos tevékenységet végző, azonos
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezők bérezése egységes lesz.”



Fenti tájékoztatásával összefüggésben az alábbi kérdéseket intézzük Miniszter Úrhoz :
• Hivatkozott válasza akként értelmezhető , hogy a kéményseprők számára országosan

egységes bértáblát fognak meghatározni ?
• Ki határozza meg, és milyen jogi aktusban adja ki a kéményseprő bértáblát?
• Ha már meghatározták a bértáblát, kérjük, adjon tájékoztatást, annak tartalmáról! H a

még nem határozták meg a bértáblát, kérjük, tájékoztasson arról, mikor tudhatják me g
az érintett kéményseprők, hogy a katasztrófavédelmi szervek mekkora munkabért
fognak kínálni számukra !

Budapest, 2016 . február •-

dr. Har . : .ozó Tamás
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