
2019. december

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

Értékesítési különbözet:  -35.954.169 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  316.842.853 KWh forrástöbblet,  

128.365.636 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 12.615.185 Ft

2019. november

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

Értékesítési különbözet:  9.900.592 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  270.193.746 KWh forrástöbblet,  

159.995.805 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 8.308.543 Ft

2019. október

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

Értékesítési különbözet:  20.500.075 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  251.544.662 KWh forrástöbblet,  

313.020.715 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 6.488.143 Ft

2019. szeptember

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

Értékesítési különbözet:  -6.586.603 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   172.148.268 KWh forrástöbblet,   

115.657.660 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 4.073.647 Ft



2019. augusztus

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

Értékesítési különbözet:  -15.193.658 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   200.072.410 KWh forrástöbblet,   

102.772.641 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 907.570 Ft

2019. július

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

Értékesítési különbözet:  -21.864.472 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    130.719.044 KWh forrástöbblet,   

104.172.412 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 6.178.860 Ft

2019. június

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

Értékesítési különbözet:  -140.731.702 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    189.623.820 KWh forrástöbblet,   

78.568.957 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 5.106.967 Ft

2019. május

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

Értékesítési különbözet:  -7.040.894 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:    225.527.600  KWh forrástöbblet,   

144.432.078  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 3.457.290 Ft



2019. április

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

Értékesítési különbözet: -65.157.302  Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:  268.428.527   KWh forrástöbblet,   

92.569.231  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség:  7.958.861 Ft

2019. március

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

Értékesítési különbözet:  - 126.449.754  Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   265.448.883. KWh forrástöbblet,  

107.758.210  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 2.450.274  Ft

2019. február

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

Értékesítési különbözet:  - 75.822.003 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   210.972.463 KWh forrástöbblet,  

126.936.719 KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 5.134.452  Ft

2019. január

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

Értékesítési különbözet:  - 69.050.709 Ft

Rendszerhasználók összesített abszolút értékű havi egyensúlytalansága:   284.304.003 KWh forrástöbblet,  

137.188.234  KWh forráshiány                                                        

ÜKSZ: 15.2.2.5.2. fejezet szerinti egyensúlyozási intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült költségek

Szállítási rendszerüzemeltető által befogadott nettó költség: 1.773.262  Ft


