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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ. igénylő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
=I. 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

„Miként biztosítják a kéményseprő-ipari szolgáltatások ellátásának költségvetés i
feltételeit?”

címmel, amelyre a választ írásban kérjük.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Országgyűlés december 1-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 telje s
kéményseprőipart, hogy sem a kéményseprő munkavállalók, sem a kéményseprési
tevékenységet végző vállalkozások jövőjét nem rendezi méltányos és korrekt módon .

A 2015. évi költségvetésben a BM Országos Katasztrófavédelmi F őigazgatóság (továbbiakban :
BM OKF) cím eredeti kiadási elő irányzata 55.445,8 millió forint volt . A 2016. évi
költségvetésben ez az el őirányzat csupán 893,7 millió forinttal magasabb, 56 339,5 milli ó
forint. A költségvetési törvényhez benyújtott BM fej ezeti indokolásból is az a következteté s
vonható le, hogy a BM OKF cím költségvetésének tervezésekor nem számoltak a
kéményseprőipar államosításával és annak költségvetési hatásaival .

Ezért nyújtottuk be K/8296 . számon a „Biztosítottak-e a kéményseprő-ipari szolgáltatások
ellátásának költségvetési feltételei? " című kérdést Miniszter Úrhoz, mint a hivatkozott törvény
előadójához és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot irányító kormánytaghoz .
Ebben a kéményseprő-ipari feladatellátás átvételének költségvetési kihatásai tekintetében töb b
konkrét kérdést is megfogalmaztunk .



Részletes, konkrét számokra vonatkozó kérdéseink ellenére csupán egyetlen mondatos választ
kaptunk Miniszter Úrtól, miszerint : „A kéményseprő-ipari feladatellátás 2016. évi átvételéhez
szükséges források biztosítva lesznek a BM OKF számára.” Ebből az egyetlen mondatból
csupán egy konkrét kérdésünkre vonatkozó választ lehet egyértelműen kiolvasni .
Megválaszolja ugyanis azon kérdésünket, hogy a BM OKF cím a Magyarország 2016. év i
központi költségvetésér ől szóló 2015 . évi C . törvényben elfogadott kiadási elő irányzatai
biztosítják-e a kéményseprő-ipari lakossági szolgáltatások 2016 . évi átvételének pénzügyi
feltételeit. A válasz nyilvánvalóan nem, hiszen Miniszter Úr tájékoztatása alapján a források
majd a jövőben lesznek biztosítva a BM OKF számára.

Fentiekre figyelemmel a következő kérdéseket intézzük Miniszter Úrhoz :
• Miként biztosítják a kéményseprő-ipari szolgáltatások ellátásának költségvetési

feltételeit?
• Kérjük, tájékoztasson, hogy a Belügyminisztérium számításai szerint mekkora

költségvetési többlettámogatást kell biztosítania a Kormánynak a BM OKF számára ?
• A kéményseprő-ipari tevékenységről és az ezzel, valamint a tűz elleni védekezésse l

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, még márciusban benyújtott
törvényjavaslat indokolása szerint a szolgáltatások átvétele összesen 1350 kéménysepr ő
munkavállalói és a kéménysepr ő-ipari feladatvégzéssel összefüggő adminisztratív
dolgozói státusz rendszeresítését teszi indokolttá a katasztrófavédelmi szervnél .
Kérdezzük Miniszter Urat, hogy számításaik szerint ez a törvényjavaslatban el őre jelzett
létszámemelés mekkora többletkiadást jelent majd a BM OKF számára 2016-ban?

• A szolgáltatások átvétele és a járulékos adminisztrációs, valamint ügyfélszolgálat i
feladatok ellátása nyilvánvalóan eszközbeszerzéssel és egyéb infrastrukturáli s
beruházásokkal is együtt jár . Kérjük, tájékoztasson, hogy mekkora forrást biztosítanak
2016-ban a BM OKF számára a szükséges eszközbeszerzések és egyéb beruházáso k
végrehajtására?

Budapest, 2016 . február

Heringes Anita
MSZP
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