
2017. december

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

Értékesítési különbözet:  +12.897.844. Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  271.666.509 KWh forrástöbblet,  

171.614.161 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 3.621.084 Ft

2017. november

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

Értékesítési különbözet:  +75.327.602 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  201.822.456 KWh forrástöbblet,  

226.668.008 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség:  692.037 Ft

2017. október

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

Értékesítési különbözet: +37.506.656 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  140.409.596 KWh forrástöbblet,  

186.701.243 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.973.164 Ft



2017. szeptember

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

Értékesítési különbözet:  +16.619.985 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  153.537.460 KWh forrástöbblet,   

154.092.652 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2017. augusztus

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

Értékesítési különbözet: + 1.357.013 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  105.720.055 KWh forrástöbblet,  

87.679.862 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft

2017. július

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

Értékesítési különbözet:  - 9.056.447 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  78.562.915 KWh forrástöbblet,  

74.094.893 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 1.907.762 Ft



2017. június

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

Értékesítési különbözet:  - 10.135.596 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   92.531.068 KWh forrástöbblet,  

90.693.102 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 203.639 Ft

2017. május

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

Értékesítési különbözet:  -34.703.713 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   94.299.294 KWh forrástöbblet,  

149.486.419 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.893.867 Ft

2017. április

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

Értékesítési különbözet:  - 62.125.250 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   225.547.195 KWh forrástöbblet,  

204.194.633 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft



2017. március

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

Értékesítési különbözet:  -197.897.455 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   212.595.185 KWh forrástöbblet,  

206.392.183 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 860.508 Ft

2017. február

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

Értékesítési különbözet: + 25.096.940 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága: 213.157.181 KWh forrástöbblet, 

194.058.605 KWh forráshiány

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség:  1.920.633 Ft

2017. január

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

Értékesítési különbözet:   + 4.309.904 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  270.973.150 KWh forrástöbblet,  

308.071.085 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft


