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Energiamérleg ipari szektor

Havi energiagazdálkodási adatok

Energiafelhasználási beszámoló

Energiamérleg energiaszektor energiahordozók

Kőolaj és kőolajtermék forgalom

Kőolajtermékek fogyasztói árai

a 'B' bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és 
földgázkitermelés nélkül), a 'C' feldolgozóiparba 
(kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az 'E' 
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 
ágba és az 'F' építőiparba sorolt, megfigyelésbe 
bevont szervezetek
mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és 
egyéb jogi személyiségek, amelyek 
szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással, 
brikett-és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolaj-
és földgáz-, illetve egyéb energiahordozó 
termeléssel, -importtal és/ vagy- exporttal 
foglalkoznak
1.) A 'G', 'I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S' gazdasági 
ágakba sorolt, megfigyelésbe bevont szervezetek
2.) Az 'A' gazdasági ágba (mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás és halászat) sorolt, 
megfigyelésbe bevont szervezetek 3.) A 'H' 
gazdasági ágba (szállítás, raktározás) sorolt, 
megfigyelésbe bevont szervezetek
1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek 
energia-hordozó termeléssel, készletezéssel, 
energiahordozó bel- és külkereskedelmével, 
tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-
termeléssel, távhő-termeléssel illetve 
szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek 
villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással; 
PB-gáz- szolgáltatással foglakoznak
Mindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj 
és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és 
külkereskedelmével foglalkoznak
Belföldi fogyasztásban a vonatkozó jogszabály 
(20/2004. GKM rendelet) szerint meghatározottak 
alapján piaci részesedéssel bíró társaságok.

a tárgyévet követő április 15.

a tárgyidőszakot követő hónap 
10. nap

1.) a tárgyévet követő április 
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Határozat

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje adatszolgáltatóinak meghatározása
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Tipus:  AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel 

Irányadó uniós
    jogi aktus 

       Országos Statisztikai Adatfelvételi Program  
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti 
            statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek 
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