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Az Alaptörvény 6.  cikk (1) bekezdése alapján „a PB-gázpalackok hatósági árszabályozás alá
tartozására irányuló jogalkotói szándék biztosítása érdekében a földgázellátásról szóló 2008.
évi XL. törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2022. évi ..... törvény 

a PB-gázpalackok hatósági árszabályozás alá tartozására irányuló jogalkotói szándék
biztosítása érdekében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról

Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a piaci szereplők csomagolási trükközésekkel igyekeznek
megkerülni  a  PB-gázpalackokra  vonatkozó  hatósági  árszabályozási  rendelkezéseket,  és  ezzel
jelentős mértékben növelik a kormány elhibázott gazdaságpolitikája megélhetési válságba taszított
milliók  terheit,  a  PB-gázpalackok  hatósági  árszabályozás  alá  tartozására  irányuló  jogalkotói
szándék biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 103. § (2) bekezdés h)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár:)

„h) a palackos PB-gáz

ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és

hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény jelenleg hatályos rendelkezései alapján a hatósági
árszabályozás  a  palackos  PB-gáz  tekintetében  csak  a  11,5  kg  töltettömegű  palackos  PB-gázra
vonatkozik.

Sajtóhírek  szerint  a  MOL-Csoport  a  közelmúltban arról  tájékoztatta  üzleti  partnereit,  hogy „Az
elmúlt hónapokban felborult az egyensúly a PB gázpalackok piacán, emiatt jelentősen megnőtt a
kereslet  a  MOL által  forgalmazott  11,5  kg-os  PB palackok iránt.  Célunk  továbbra is  az,  hogy
biztosítsuk az ellátást, az ország minden pontján, minden vásárlónknak és elejét vegyük komolyabb
ellátási  problémák  kialakulásának,  ezért  vált  szükségessé  az  újfajta,  10,9  kg  töltettömegű  PB
gázpalack bevezetése.” 

Az  augusztus  8-tól  bevezetett  változás  valójában  azonban  arra  szolgál,  hogy  így  váljon
megkerülhetővé  a  11,5  kg-os  gázpalackok  árának  hatósági  árszabályozás  alatt  tartása.  Az  új
kiszerelésű  PB  gázpalackok  ára  így  már  lényegesen  drágább,  sőt,  az  is  előfordulhat,  hogy  a
kevesebb PB-gázt tartalmazó palackok drágábbak lesznek a 11,5 kg-os gázpalackoknál.

A piaci  szereplők  eljárása  tehát  egyértelműen  sújtja  a  főzéshez,  fűtéshez  gázpalackot  használó
lakosságot.  Nem  elég,  hogy  az  eddig  használt  palackok  már  kevesebb  gázt  tartalmaznak,  de
ráadásul a kevesebb gázért a magyar családok többet lesznek kénytelenek fizetni.

Bár Németh Szilárd a Századvég Közéleti Tudásközpont márciusi Rezsikonferenciáján jelezte, hogy
hamarosan benyújt egy olyan javaslatot, amellyel bezárja ezt a jogi kiskaput, erre azonban a mai
napig nem került sor.

 

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat célja, hogy csomagolási trükközésekkel a piaci szereplők ne kerülhessék meg a
PB-gázpalackok  hatósági  árszabályozás  alá  kerülésére  vonatkozó  jogalkotói  szándékot.  A
törvényjavaslat így elhagyni javasolja a 11,5 kg töltettömegre vonatkozó rendelkezést a törvény
szövegéből, így a hatósági árszabályozás minden palackos PB-gázra kiterjed.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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