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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Nagy a zavar a gázszámlák körül" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok
benyújtani Kóka Ráms miniszter úrhoz . A kérdésre írásban várom válaszát .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az utóbbi hónapokban, hetekben több választópolgár keresett meg fogadóórámon, a
gázszámlákon található adatok nehezen követhető, és nem közérthető sorai miatt .

Az emberek többször hozták magukkal részletezett gázszámlakivonatukat . A bonyolult
számlázási rendszer következtében nem sikerült kibogarászni a feltüntetett tételeket, a hő
fogyasztást . A fő problémát az okozza, hogy a számlákon a hő fűtőérték jelenik meg, a gáz
köbméterfogyasztásáról csak éves elszámolást kapunk. Ezen adatsort nem tudják ellenőrizni,
csak a hő fogyasztást .

A nemrég beköszöntött nagy hideg következtében fokozódik a lakossági
gázfogyasztás, s a saját lakásának fogyasztásának mértékét mindenki nyomon szeretné
követni. A magas, s az elmúlt években egyre növekvő lakossági gázárak is arra késztetik az
embereket, hogy a számláikat átnézzék, s ennek érdekében részletes és pontos tájékoztatást
igényelnek. Sajnos a postaládákban talált számlakivonatok nem nyújtanak az átlagember
számára megfelelő tájékoztatást, sőt olyan bonyolult, érthetetlen részletezést találhatunk
rajtuk, amelyek korántsem nevezhetők közérthetőnek .

Ami igazán nehézséget okoz, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy a gáz nem fűt és
melegít rendesen, de érthető magyarázatot nem kapnak, hiszen még az ügyfélszolgálati irodát
is megszüntették .

Tisztelt Miniszter úr!

•

	

Kérem, adjon pontos tájékoztatást arról, hogy miért a fentiekben vázolt bonyolult és
nehezen követhető számlakivonatokat kapnak a fogyasztók a gázszámlájuk mellé?

•

	

Tervezik-e a jövőben, hogy egyszerűbb és közérthetőbb számlakivonatokat
mellékeljenek a gázszámlákhoz?



• Az Ön véleménye szerint miért van az, hogy a gázfogyasztók számára sokszor a gáz
„fűtőértéke" a korábbinál jóval alacsonyabb, de erre érdemi magyarázatot nem
kapnak?

•

	

Kérem, intézkedjen, hogy a jelenlegi áldatlan helyzet megszűnjön, s mindenki számára
egyértelmű, könnyen áttekinthető kivonatok kerüljenek a befizetendő számlák mellé!
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