
2018. október

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

Értékesítési különbözet:  + 13.185.694 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   294.213.196 KWh forrástöbblet,  

202.880.813  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 3.060.683 Ft



2018. szeptember

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

Értékesítési különbözet:  + 68.697.775 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   122.045.358 KWh forrástöbblet,  

135.716.131  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.954.148 Ft

2018. augusztus

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

Értékesítési különbözet:  + 48.707.973 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    93.640.106 KWh forrástöbblet,  

79.658.229  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 1.897.636 Ft

2018. július

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

Értékesítési különbözet:  + 43.342.728 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    96.649.778 KWh forrástöbblet,  

51.568.988  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.873.822 Ft



2018. június

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

Értékesítési különbözet:  +31.203.648 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    95.454.819 KWh forrástöbblet,  

53.519.958  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.321.524 Ft

2018. május

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

Értékesítési különbözet:  + 24.751.951 Ft 

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    93.759.892 KWh forrástöbblet,  

109.895.907  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.210.707 Ft

2018. április

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

Értékesítési különbözet:  -11.758.650 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    208.398.214 KWh forrástöbblet,  

99.626.815  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 5.618.937 Ft



2018. március

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

Értékesítési különbözet:  -111.413.227 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    376.356.442 KWh forrástöbblet,  

164.986.116  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség:  2.737.641 Ft

2018. február

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

Értékesítési különbözet:  - 41.238.902 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    262.291.444 KWh forrástöbblet,  

143.073.723 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.269.857 Ft

2018. január

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

Értékesítési különbözet:  - 55.157.461 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    208.011.813 KWh forrástöbblet,  

203.295.325 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 0 Ft


