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2 1321
Energiamérleg ipari 

szektor
Évenkénti

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

a tárgyévet követő 

április 15.

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként);

(2) Energiatermelés adatai;

(3) Energiahordozó készletek adatai;

(4) Az ipari szektor hőértékesítésének adatai;

(5) Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban;

(6) Petrolkémiai ipar adatai;

(7) Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;

3 1329

Havi 

energiagazdálkodási 

adatok

Havonkénti

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

a tárgyidőszakot 

követő hónap 10. 

nap

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai;

(2) Kokszgyártás;

(3) Brikettgyártás;

(4) Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai;

(5) Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése;

(6) Erőművek kőolajtermék forgalma;

(7) Földgáz termeléssel összefüggő adatok;

(8) Földgáz tárolással összefüggő adatok;

(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok;

(10) Biokomponens forgalom;

(11) Kőolaj és földgáz kondenzátum termelésével összefüggő adatok;
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4 1335
Energiafelhasználási 

beszámoló
Évenkénti

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.) a tárgyévet 

követő április 30.; 

2.) és 3.) a 

tárgyévet követő 

március 31.

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés,Épület hűtés,Világítás,Közúti járművekhez,Villamosenergia termelésre,Egyéb kategóriákra; 

Energiahatékonyságra vonatkozó adatok;

(2) A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez; Villamosenergia termelésre;Egyéb kategóriákra;

(3) Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra;

(4) Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés;

5 2221

Energiamérleg 

energiaszektor 

energiahordozók

Évenkénti

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

a tárgyévet követő 

március 31.

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem, készletezés);

(2) A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként;

(3) A nukleáris energiastatisztikai adatok köre;

(4) Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok;

(5) Távhőszolgáltatói adatok;

(6) Távhűtés;

(7) Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok;

(8) Kőolajfinomítói kapacitás adatok;

(9) Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények;

6 2261

Kőolaj és 

kőolajtermék 

forgalom

Havonkénti

Mindazok a gazdasági 

szervezetek amelyek 

kőolaj és kőolajtermék 

termeléssel, 

készletezéssel bel- és 

külkereskedelmével 

foglalkoznak

a tárgyhót követő 

hónap 20. nap

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai;

(2) Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai;

(3) Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai;

(4) Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai;

(5) Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai;

(6) Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló 2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU 

gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv értelmében.;

(7) Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére,valamint kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró 

kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában;

(8) Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek;

(9) Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján jegyek formájában külföldön tárolt 

záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek, kormányzat / készletező szervezet szerint;

(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek;

(11) Havi nyersolaj behozatal és hazai termelés mennyisége, ára és a behozatal API sűrűsége országonként, típusonként;

(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése;

(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok



7 2437
Kőolajtermékek 

fogyasztói árai
Hetenkénti

Belföldi fogyasztásban a 

vonatkozó jogszabály 

(20/2004. GKM 

rendelet) szerint 

meghatározottak alapján 

piaci részesedéssel bíró 

társaságok.

a tárgyidőszakot 

követő nap 10 óra

MEKH Statisztikai 

Információs 

Adattár

(1) Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai (értékesített mennyiség és árbevétel).;

"


