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A német energiastatisztika egységes törvényi alapja 2003. január 1-től 

léptet hatályba olyan rendelkezéseket, amelyek alapján a szövetségi és tar-
tományi információigények a korábbiaknál hatékonyabban elégíthetők ki. A 
cikk összefoglalja azokat a körülményeket, amelyek az utóbbi 27 évben hatá-
lyos, az energiastatisztikára vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, azok 
egységes keretbe foglalását indokolták. 

Az iparstatisztikáról szóló 1975. november 6-i német törvény teremtette 
meg többek között az energiastatisztika jogi alapját (ennek hatályos szövegét, 
egységes szerkezetben a legutóbbi módosításkor, 2002. március 21-én hirdet-
ték ki). Az iparstatisztikára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség alanyait 
a cikk részletesen bemutatja, és felsorolja azokat a további statisztikai tárgyú 
jogszabályokat, amelyek pl. az energiahordozók forgalmazására, külkereske-
delmére vonatkoztak. A sokféle szemléletű és rendeltetésű adatgyűjtés szük-
ségtelen párhuzamosságokkal járt, korábbi statisztikai adatfelvételek mutatói 
kevéssé feleltek meg egymásnak. 

A cikk áttekinti a csaknem három évtized során bekövetkezett változáso-
kat az energiára vonatkozó információk körében, amelyekkel a hetvenes 
években elfogadott iparstatisztikai jogszabály előírásai nem voltak összhang-
ban. A német statisztikai szolgálattól mind több adatot igényel pl. a Nemzetkö-
zi Energia Ügynökség (IEA), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UN 
ECE), az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat).  

Az energiának, köztudottan, nagy társadalompolitikai jelentősége van, 
ezért az itt vizsgált törvény előkészítése nagy körültekintést igényelt. A Német 
Gazdaságkutató Intézet (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – DIW) 
tíz évvel ezelőtt elemzést készített a Szövetségi Gazdasági Minisztérium 
megbízásából az energiastatisztika 1992. évi helyzetéről, amelynek fontosabb 
megállapításaira a cikk is hivatkozik. A DIW elemzése arra hívta fel a figyel-
met, hogy egységes energiastatisztikai adatbázis kialakítása szükséges, és 
intézkedést igényel a sok tekintetben meglevő információhiány. 

A szerző hivatkozik a nemzetközi klímavédelmi erőfeszítésekre, amelyek 
az energiatermelésben keletkező üvegházhatású levegőszennyező anyagok 

 



(elsősorban a szén-dioxid) emissziójának megfigyelését is szükségessé te-
szik. Nagy jelentőségű változás az Európai Unió egységes áram- és gázpia-
cának kialakulása. A liberalizált piaci folyamatok új megfigyelési struktúrát in-
dokolnak az energiastatisztikában, pl. az energiavezetéken átbocsátott meny-
nyiségek származását, illetve rendeltetését és a kapcsolódó díjfizetéseket ille-
tően. Korábban nem létező elosztási, szolgáltatási és felhasználási megoldá-
sok mutatkoznak az energiakínálatban és -keresletben. 

A statisztikai szolgálat tevékenységét alapul véve a cikk ezen a konkrét 
területen vizsgálja a megbízhatóság, az objektivitás és az aktualitás érvénye-
sítéséhez szükséges feltételeket. Az energiastatisztika (különösen az ener-
giamérleg) alapkövetelménye, hogy az adatsorok minden lényeges részletre 
kiterjedően rendelkezésre álljanak, minden összetevőt, illetve részpiacot fel-
mérjenek. A cikk olyan adatfelhasználási célokat említ ezzel összefüggésben, 
mint pl. az energiaellátás összetétele, az ország importfüggősége, az energia-
megtakarítás eredményei, a klímavédelemben vállalt nemzetközi kötelezett-
ségek teljesítése stb.  

Külön is vizsgálja a szerző a rendelkezésre álló információk frissességét, 
egyrészt a felmérések gyakoriságát, másrészt a megfigyelt időszakot követő-
en az adatok megjelenésének késleltetését. Az ország biztonságos energiael-
látásának szempontjából fontos ez az időzítés, különösen a nem (vagy korlá-
tozottan) tárolható energiahordozók, az áram és a gáz statisztikai évközi (havi) 
feldolgozásai kapcsán. A rendszeres megfigyelés elkerülhetővé teszi pl. a vál-
sághelyzeteket az energiaellátásban.  

Az energiastatisztika 2003-tól hat

ét. 

ályos törvénye mintegy 20 adatgyűjtést 
érint, ezek egy részét megszünteti, másik részét tartalmában kiegészíti, mó-
dosítja és vannak újonnan elrendelt energiastatisztikai felmérések. A cikk 
összefoglalja az érintett statisztikák tárgyát és azonosító jelét, a felmérések 
gyakoriságát (éves, negyedéves, illetve havi), az adatszolgáltatók kör

– Legfeljebb 1000 villamosenergia-termelő havonta küld jelentést, ebbe 
a körbe ezután a hálózatra kapcsolt kisebb áram- és hőenergia-
termelőket is bevonják. 

– Legfeljebb 1000 áramszolgáltató havonta küld jelentést, az új törvény 
többé nem írja elő a hálózat 24 órás terhelésére vonatkozó felmérést. 

– Az áramszolgáltatók éves, teljes körű felmérése kiegészül a megújuló 
energiaforrást felhasználó berendezések adataival (számuk, a hálózat-
ra táplált teljesítményük). 

– A bányászatban, valamint a feldolgozóiparban működtetett áramter-
melő berendezések éves energiastatisztikai jelentése teljes körű, az 
ilyen berendezést üzemeltetők kevesebb kérdésre válaszolnak, pl. a 
teljesítmények fajtáit illetően, azonban a kapcsolt áramtermelő és hő-
szolgáltató berendezésekre új kérdések vonatkoznak. 

– Korábban nem volt éves statisztikai adatfelvétel a távhőszolgáltatásról, 
ezt 2003-tól legfeljebb 1000 adatszolgáltató teljesíti. A mutatók között 

 



szerepel pl. a hőmennyiségek kínálata, alkalmazása, szolgáltatási díja-
inak alakulása, a termelésben felhasznált energiahordozók. 

– Korábban is volt 2 féle havi jelentés a gázellátásról, legfeljebb 100 
adatszolgáltatóval, ezek kiegészülnek a gázkivitel (országok szerint ta-
golt) megfigyelésével.  

– Kiegészül a gázellátás teljes körű éves adatgyűjtése. Ez mind a távve-
zetékes szállítás, mind a helyi gázellátás alakulását érinti, a gázterme-
lőkkel és a kokszolóművekkel együtt. A kiegészítések a gáztermelés-
hez felhasznált energiahordozókra (készletre, alkalmazási jellemzőkre) 
vonatkoznak, továbbá a gázkivitelre a célországok szerint, valamint a 
vezetéken tranzitként átbocsátott gáz mennyiségére. 

– Hatályon kívül helyeztek két havi jelentést, az egyik a kőolaj, a másik a 
cseppfolyós gáz feldolgozására, felhasználására és a szolgáltatási dí-
jakra vonatkozott. 

– Kétféle éves jelentést érintő kiegészítés pótolja a kőolaj, illetve a 
cseppfolyós gáz évközi adatfelvételének megszűnését, ez legfeljebb 
130 adatszolgáltatót érint. Az új ismérvek a terméket átvevőinek cso-
portosítását, valamint a szolgáltatás díjainak szövetségi tartomány sze-
rinti tagolását érintik.  

– Hatályon kívül helyeztek egy éves jelentést, amely az éghető ipari gá-
zok termelésére és felhasználására vonatkozott a bányászat és az ipar 
területén. 

– Az energiastatisztika magában foglalja a szennyvízkezelés éves jelen-
tését, ez legfeljebb 6000 üzemeltető adatszolgáltatására terjed ki, és 
két új ismérvet tartalmaz: a szennyvíz díjainak, valamint a biogázzal 
termelt áram alakulását szövetségi tartományok szerinti tagolással. 

– Két új éves adatgyűjtés szerepel az energiastatisztikai törvényben: a 
geotermikus energia (legfeljebb 100 üzemeltető) és a biomassza alapú 
energiahordozók (legfeljebb 100 üzemeltető) fontosabb adataival. 

– Új a szén kivitelének, valamint behozatalának havi statisztikai jelenté-
se, ezt minden érintett külkereskedelmi forgalmazó köteles szolgáltatni. 

– Megszűnik a bányászat és feldolgozóipar eddigi havi, illetve negyed-
éves energiastatisztikai jelentése (68 000 adatszolgáltatóval), ehelyett 
az energiahordozókról éves jelentést készít legfeljebb 60 000 adat-
szolgáltató, a beszerzés, készletezés, felhasználás alakulásáról, azok 
mennyiségi és értékadataival. 

– Nincsenek változások pl. az áramszolgáltatás teljes körű éves statiszti-
kai jelentésében. 

A tartalmi követelmények alapján prioritásokat határoztak meg, mivel az 
érintett statisztikai szerveknek az új törvény követelményeit változatlan költ-
ségvetési feltételekkel (vagyis pótlólagos kiadási előirányzatok nélkül) kell tel-
jesíteniük. Csak akkor léphet be tehát új adatfelvétel, ha egyidejűleg lemon-
danak annak megfelelő ráfordítású (kevésbé lényeges) adatigényekről. Első-

 



sorban az ipari energiafelhasználókra vonatkoztak ezek a kétirányú (összeg-
zett hatásukban egymást kiegyenlítő) tartalmi változások.  

A szerző részletesen bemutatja az energiastatisztika új törvényének ren-
delkezéseit, a következő tárgykörökben (a törvény érintett cikkelyeinek megje-
lölésével)  

– a villamosenergia és a gáz új statisztikai mutatói (3. és 4. §), 
– a statisztikai adatfelvételek törvényi alapja a hőellátásra (5. §), a szén 

külkereskedelmére (6.§), a megújuló energiaforrásokra (7.§) vonatko-
zóan, 

– az energia felhasználásának megfigyelése (8. §). 
Az elektromos energiára vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatási kötele-

zettségekhez igazodva alakították át a korábban is felmért statisztikai mutató-
kat, mind a havi, mind az éves kérdőíveken. Lényeges könnyítést hoz, hogy a 
havi felmérések ezután nem teljes körűek, hanem csak a kijelölt (legfeljebb 
1000) ipari adatszolgáltatóra vonatkoznak. A felmért mutatók közé tartoznak 
az áramtermelő és az áramelosztó berendezések alapvető adatai, amelyek az 
országos energiamérleghez szükségesek, illetve ahhoz, hogy a folyamatok 
hatékonyságát vizsgálhassák. A szerző ismerteti az energiatermelő berende-
zések megfigyelésére megállapított (1 MW-os) alsó határt. 

Az áramkínálat évközi megfigyeléséhez tartozik a termelés, a távvezeté-
kekre csatlakoztatott áramátadás és az áramimport. Ezt kiegészítik az ehhez 
kapcsolt hőtermelés adatai. A felmérés kiterjed az áram külkereskedelmére, a 
partnerországok szerinti tagolással, mivel a biztonságos ellátáshoz szüksége-
sek az export és az import részletes adatai. 

Az áramfelhasználás oldalán év közben megfigyelt statisztikai mutatókat 
ismertetve a cikk megemlíti pl. az erőművek és más üzemeltetők saját üzemi 
fogyasztását, a berendezések időbeli rendelkezésre állásának mértékét, a 
megengedett legnagyobb terhelést, az ellátás szűk keresztmetszeteit, egy mé-
rési időszakra (pl. kijelölt napra) vonatkozóan. Nemzetközi előírások értelmé-
ben minden hónap harmadik szerdájára vonatkoznak ezek a megfigyelések. 
Ezen a megfigyelési napon (24 órás adatsorral) minden órában feljegyzik a 
terhelés adatait. 

A cikk az éves felmérés mutatóit is részletesen bemutatja. Az áramellátás 
értékadatai és egyéb gazdasági jellemzői úgy szerepelnek az éves kérdőíven, 
hogy a párhuzamos adatgyűjtést elkerüljék. Lényeges az a kiegészítés, amely 
az európai egységes energiapiacon való részvétel alakulásának követéséhez 
szükséges. Vannak olyan „átvezetések”, amelyeket a távoli termelő és a vég-
ső áramfelhasználó megállapodása alapján a német partner vezetékein való-
sítanak meg az országhatáron belül. Az egyes német szövetségi tartomá-
nyokban eltérő módon szabják meg az ilyen átvezetések szabályait, térítési 
feltételeit. Az éves adatfelvételek adatait az egyes tartományok energiamérle-
geihez is felhasználják. 

 



A gázellátás megújított statisztikai adatfelvétele igen lényeges mind a 
közgazdasági, mind a környezeti elemzések adatigényeihez, hiszen az ország 
primer energiafelhasználásának több mint egyötödét jelenleg is a gáz adja, és 
a jövőben ez az arány tovább növekszik. Alapjaiban megtartották a korábbi 
statisztikai adatfelvétel mutatóit, de pontosabbak az elhatárolások, a fogalmi 
meghatározások. Figyelembe vették itt is az európai egységes energiapiac új 
adatigényeit. A korábbiaknál szűkebb kört terhelnek havi adatszolgáltatással, 
legfeljebb 100 üzemeltetőre (termelőre, vezetékes gázszolgáltatóra) kiterjedő-
en. Megfigyelik a gáztárolók fontosabb adatainak változását, a kínálati oldal 
jellemzéseként, hiszen a beszerzés folyamatos, miközben a gáz felhasználá-
sára erős szezonális ingadozások jellemzők. Meghatározott számítási sémák-
kal vezetik le a belföldön rendelkezésre álló gáz mennyiségének alakulását. 
Nagy érdeklődés kíséri a gázellátás függését az importtól. 

A gázellátás éves statisztikai jelentésében is szerepelnek olyan kiegészí-
tő adatok, amelyeket az évközi jelentések nem tartalmaznak, pl. az előbb em-
lített „átvezetés” megfigyeléséhez. Országok szerinti tagolással figyelik a gáz 
behozatalát és kivitelét, valamint a németországi távvezetékek tranzit jellegű 
igénybevételét. Felmérik a vezetékes gázszállító kapacitások terhelési viszo-
nyait, valamint díjbevételeit is, a különböző jellegű felhasználások és a szö-
vetségi tartományok szerint tagolva. Ezek az információk szükségesek a tar-
tományok energiamérlegének összeállításához, valamint az energiapolitika 
döntéseit előkészítő tanulmányokhoz. 

Az energiastatisztika új törvénye a hőszolgáltatás megfigyelésére kellő 
jogi alapot teremt. Az érintett energiaszolgáltatási tevékenységek: a kapcsolt 
és a fűtőerőművek üzemeltetése, a hőszolgáltató vezetékhálózaton való hő-
ellátás, valamint az abszorpciós hűtőberendezések által előállított energia 
szolgáltatása. Korábban ilyen adatszolgáltatás csak az energia- és vízellátás 
(E) nemzetgazdasági ágba sorolt vállalatokra volt kötelező. Az új törvény kiter-
jeszti az adatszolgáltatói kört az említett termikus energiákat szolgáltató vállal-
kozásokra, hogy az energiamérleg teljessé váljon. Sok tekintetben összefügg 
ez az adatfelvétel az áramellátás megfigyelésével, ezért a távhőszolgáltatás 
kérdőívét az érintett erőművek is megkapják. Az éves adatfelvétel legfeljebb 
1000 adatszolgáltatóra terjed ki. 

A szén külkereskedelmi forgalmának megfigyelésére is ez az új törvény te-
remtett jogi alapot. Az ötvenes évek közepétől a gazdasági tárca és a Szövetsé-
gi Statisztikai Hivatal megbízásának megfelelően a szénbányászat szakmai 
egyesülése állította össze a széngazdaság statisztikáit, ezen belül az export és 
az import adatait tartalmazó mérlegeket. Külön szövetségi hatóság (Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA) hatáskörébe tartozott a szilárd tüze-
lőanyagok külkereskedelmének statisztikai adatfelvétele, azonban az új energia-
statisztikai törvény hatályon kívül helyezte ennek a jogszabályi alapját. 

A cikk részletesen bemutatja a szén külkereskedelmi ügyeleteivel kap-
csolatos mutatókat, pl., az energiahordozó fajtáját, hőtartalmát, rendeltetését, 

 



 

a létrejött szállítási szerződés érvényességi időtartamát. Ilyen szakmai adato-
kat az általános külkereskedelmi adatfelvételek nem tartalmaznak. A havi 
gyakoriságú adatfelvételek jelentőségét fokozza, hogy a jövőben a német 
energiamérlegben várhatóan tovább növekszik az importált szén aránya. 

A szerző kifejti a megújuló energiaforrások statisztikai megfigyelésének 
növekvő jelentőségét, és kiemeli, hogy az új törvény teremti meg az adatfelvé-
telek jogi alapját. Korábban csak meghatározott (1 MW-os) teljesítményt meg-
haladó berendezésekre vonatkozott az adatszolgáltatási kötelezettség, pl. a 
biogázok fejlesztésében. Nem áll rendelkezésre hivatalos statisztika a meg-
újuló energiaforrást felhasználó berendezésekre vonatkozóan. Nagyon hiá-
nyos a megújuló energiaforrások németországi adatbázisa. 

A szükséges adatok többféle forrásból származnak. Ilyen pl. az áramter-
melés statisztikája, amelyen külön pontként felmérik a hálózatba táplált ener-
giának a megújuló energiaforrásokból származó részét. A cikk áttekinti ezeket 
az energiaforrásokat: a nap- és a szélenergia, a kisebb berendezésekkel ter-
melt vízi energia, a geotermikus energia és a biogáz felhasználását. Ezeket a 
berendezéseket többnyire magánvállalkozások üzemeltetik. 

Az energia ésszerű felhasználására vonatkozó statisztikai adatok is érté-
kes információkat nyújtanak, egyrészt a megtakarítási lehetőségekről, más-
részt a környezetterhelés csökkentését célzó intézkedések hatásairól. Nem 
alakult ki egységes adatfelvételi módszertan, mivel nagyon heterogén az 
energiafelhasználásban érintettek köre, ide értve a háztartások, a kereskede-
lem, a szolgáltatás, valamint a kisipar fogyasztását. Az adatfelvétel jelenleg az 
ipari energiafelhasználásra összpontosul, és az adatgyűjtést eddig a konjunk-
túra megfigyeléséhez kapcsoltan végezték.  

Az energiastatisztikai törvény előírja, hogy az éves adatfelvétel a bányá-
szat és a feldolgozóipar legfeljebb 60 000 adatszolgáltatójának energiafel-
használására terjedhet ki. Figyelik az egyes energiahordozók beszerzését, 
felhalmozott készleteit, a felhasználást, valamint a kapcsolódó kiadásokat. Fe-
lülvizsgálták a megfigyelt energiahordozók korábbi jegyzékét, elvégezték a 
szükséges módosításokat a kor műszaki színvonalának megfelelően. Az érin-
tett energiafelhasználási területekhez igazodva alakították ki a megfigyelt 
energiahordozókkal kapcsolatos kérdéseket. Megkülönböztetik (pl. a szénhid-
rogének körében) az energetikai és nem energetikai felhasználási célokat. Az 
említett információk egyrészt az energiamérlegben, másrészt a környezeti ha-
tások vizsgálatában hasznosulnak. 

 
(Nádudvari Zoltán) 
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