
A cseppfolyós propán-, bután gázok és elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és 

hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján 

 
A gázforgalmazó 

neve 
Székhelye Tevékenység 

Engedélyező 

hatóság 

Engedély 

száma 
Elérhetőség Változás 

Prímaenergia 

Ipari és 

Kereskedelmi Zrt. 

1117 Budapest, 

Budafoki u. 56. 

vagon lefejtés, pébégáz 

tárolás föld feletti 

tárolókban, tankautó 

töltés, -visszafejtés, 

pébégáz palackos 

töltés, tartályban történő 

forgalmazás és 

palacktárolás 

MBFH 
1556/2016

. 
www.primaenergia.hu  

  

Flaga Gáz 

Magyarország 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

8000 

Székesfehérvár, 

Loranger Ipari 

Telep, Sóstói út 

17-19. 

vagon lefejtés, pébégáz 

tárolás föld feletti és 

földdel fedett 

tárolókban, tankautó 

töltés, -visszafejtés, 

pébégáz palackos és 

tartályos forgalmazása, 

palacktöltés és 

palacktárolás 

Veszprémi 

Bányakapitányság 

3773/2004

.  

3350/2005

. 

2305/2004

. 

www.flaga.hu  

A Flaga LPG Zrt.-nek a Flaga Gáz Kft.-be 

2011. szeptember 30-i hatállyal történő 

beolvadása  

MOL Magyar 

Olaj- és Gázipari 

Nyrt. 

1117 Budapest, 

Október 

huszonharmadi

ka u. 14. 

pébégáz tárolás, vagon- 

és tankautó töltés, -

visszafejtés, pébégáz 

palackos és tartályos 

forgalmazás 

Szolnoki 

Bányakapitányság 

3769/2004

. 
www.mol.hu  

  

http://www.primaenergia.hu/
http://www.flaga.hu/
http://www.mol.hu/


Flaga Hungária 

Kft. 

2040 Budaörs, 

Puskás Tivadar 

u. 14. 

vagon lefejtés, pébégáz 

tárolás föld feletti 

tárolókban, tankautó 

töltés, -visszafejtés, 

pébégáz palackos 

töltés, tartályban történő 

forgalmazás és 

palacktárolás 

Szolnoki 

Bányakapitányság 

3586/2004

. 
www.flaga.hu  

A Flaga-csoport 2015. szeptember 1-i 

hatállyal felvásárolta a Total 

magyarországi PB-gáz üzletágát 

Közép-Európai 

Gázterminál Zrt. 

2545 

Dunaalmás, 

0704/35. hrsz. 

vagon lefejtés, pébégáz 

tárolás föld feletti és 1 

db földdel fedett 

tárolóban, tankautó 

töltés, -visszafejtés, 

pébégáz palackos 

töltés, tartályban történő 

forgalmazás és 

palacktárolás 

Veszprémi 

Bányakapitányság 
761/2004. www.keg.hu  

Szervezeti forma változás: KEG NyRt. 

Tevékenysége a Pest Megyei 

Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 

PE/V/681-3/2018. számú határozata 

alapján felfüggesztve.  

PÉBÉ-COOP 

Gázipari Fejlesztő 

és Gyártó Kft. 

4200 

Hajdúszoboszló, 

Ady Endre u. 

87. 

propán- és bután gázok 

és ezek elegyeinek 

beszerzése, tartályok 

telepítése, töltése, 

tankautós 

nagykereskedés, 

tankautók lefejtése 

Miskolci 

Bányakapitányság 

8632/2005

. 
www.pebecoop.hu  

  

http://www.flaga.hu/
http://www.keg.hu/
http://www.pebecoop.hu/


Magyar Gáz 

Depó Kft. 
  

cseppfolyós propán-

bután gázok és azok 

elegyeinek palackos 

forgalmazása 

Budapesti 

Bányakapitányság 

3863/2011

. 

2514/2011

. 

3515/2011

. 

3305/2012

.  

www.gazcseretelep.hu  

A gázforgalmazási tevékenységtől a 

3472/2013. számú határozattal eltiltva! 

iProvizo-Rapid Kft. 
1036 Budapest, 

Kolosy tér 5-6. 

pb-gáz beszerzése, 

tárolása, töltése, 

tartályban vagy 

palackban kereskedelmi 

forgalomba hozatala, 

viszonteladónak vagy 

fogyasztónak történő 

eladása, továbbá 

gázkiskereskedőnek - 

értékesítés céljából - 

bizományba adása 

MBFSZ 
MBFSZ/40

32-9/2017. 
  

  

SÁRI METÁL Kft. 

2344 Dömsöd, 

Kossuth Lajos út 

62. 

évenként legfeljebb 

30.000 db 10, illetve 11,5 

kg töltetsúlyú 

cseppfolyós PB-gáz 

palackos forgalmazása 

MBFSZ 

MBFSZ-

HATOSAG

/1779-

2/2018. 

info@sarimetal.hu  

  

 

http://www.gazcseretelep.hu/
mailto:info@sarimetal.hu

