
2016. december

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -42.611.963 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 238.461.643 kWh forrástöbblet, 

199.527.137 kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.895.086 Ft

2016. november

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -17.127.940 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  326.998.173 kWh forrástöbblet, 

192.988.041 kWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. október

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -4.811.442 Ft    

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  267.471.544 kWh forrástöbblet, 

 237.657.236 kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. szeptember

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -138.969.737 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  150.742.914 kWh forrástöbblet, 

114.133.077kWh forráshiány                                                     

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft



2016. augusztus

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -71.409.117 Ft    

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 101.164.268 kWh forrástöbblet, 

115.284.874 kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. július

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -105.790.697 Ft    

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 137.344.174 kWh forrástöbblet, 

102.049.046 kWh forráshiány                                             

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. június

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -65.776.160 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  141.018.194 kWh forrástöbblet, 120.335.007 

kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. május:

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -82.673.231 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 187.387.472 kWh forrástöbblet, 138.114.479 

kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.636.177 Ft



2016. április:

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -45.923.032 Ft    

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 275.548.033 kWh forrástöbblet, 218.055.597 

kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. március:

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -51.909.241 Ft     

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 310.129.644 kWh forrástöbblet, 

190.293.419 kWh forráshiány                                                         

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 1.545.650 Ft

2016. február:

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -22.165.553 Ft     

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 207.763.463 kWh forrástöbblet, 

253.518.357 kWh forráshiány                                                       

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2016. január:

ÜKSZ: 15.2.2.5.1. fejezet szerinti kiegyensúlyozó gázon realizált egyensúlyozási értékesítési különbözet

Értékesítési különbözet: -95.892.120 Ft    

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 296.206.891 kWh 

forrástöbblet, 495.823.424 kWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft


