Expressz Szolgáltatások igénybevétele

1.

„Csak mobil” kapacitás lekötés

Az Expressz keretösszeg befizetése után az SMCS-ben rögzítésre kerül az összeg. Ezt követően az alábbi
menüpontban leköthető a mobil kapacitás:

2.

Be-, kitárolási kapacitás növelés- Daily Peak

Amennyiben az MFGT meghirdet napi peak plusz szolgáltatást, és azt az Expressz Szolgáltatásokon belül kívánja
használni a Rendszerhasználó, az alábbi menüponton belül kell a kapacitáslekötést rögzíteni:

Amennyiben a lekötés nem itt kerül
rögzítésre, annak díja magasabb lesz, mint
az Expressz díjjegyzék szerinti, és nem
kerül levonásra az Expressz
keretösszegből!

A

állítva a kurzort megtekinthetjük, hogy mennyi a még rendelkezésre álló szabad kapacitás:

Termék részletes leírása: http://mfgt.hu/-/media/MFGT/Ugyfelek/DijakesPotdijak/3-Peak-es-Napi-Peak-pluszleirasa-20190806.pdf?la=hu-HU
Amennyiben az összes napi peak plusz kapacitás lekötésre kerül, ha Rendszerhasználónak lehetősége van
megszakítható kapacitást igénybe venni túlnominálás beadásával a szerződött be-, kitárolási kapacitással
megegyező mértékéig. A megszakítható kapacitás használatáról bővebben:




megszakítható betárolási kapacitás: http://mfgt.hu/-/media/MFGT/Hirek/2020megszakithato/Megszakithato-betarolasi-kapacitas-lekotesi-utmutato-SMCS-rendszerhez2020.pdf?la=hu-HU
megszakítható kitárolási kapacitás: http://mfgt.hu/-/media/MFGT/Hirek/2020megszakithato/Megszakithato-kitarolasi-kapacitas-lekotesi-utmutato-SMCS-rendszerhez2020.pdf?la=hu-HU

3.

Ellenirányú tárolás- Storage Plus

A Storage plusz szolgáltatással a Rendszerhasználó lehetőséget kap a tároló valós fizikai forgalmával és/vagy az
időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal ellentétes irányú megszakítható módon történő gázforgalmazásra,
azaz kitárolási időszakban a tároló valós fizikai forgalmától függetlenül betárolásra, betárolási időszakban a
tároló valós fizikai forgalmától függetlenül kitárolásra. Amennyiben ezt a szolgáltatást igénybe veszi a
Rendszerhasználó, díja automatikusan az Expressz keretösszeget csökkenti.
Az alábbi táblázat tartalmazza az összes gyakorlatban előforduló esetet:

Tárolási Időszak/
Meghirdetett
tárolási irány

04.01-09.30
BETÁROLÁS

10.01. 03.31
KITÁROLÁS

Fizikai tárolási irány

Elvben lehetséges
tárolási irányok,
igénybe vett
szolgáltatások

Szükséges
kapacitás lekötés
MFGT-nél

Storage plusz kapcsán
díjköteles/díjmentes
MFGT-nél

betárolás
kitárolás

betárolás
kitárolás

Alap
Storage plusz

Díjmentes
Díjköteles

kitárolás

virtuális betárolás

Storage plusz

Díjmentes

betárolás

virtuális kitárolás

Storage plusz

Díjköteles

betárolás
kitárolás

betárolás
kitárolás

Storage plusz
Alap

Díjköteles
Díjmentes

kitárolás

virtuális betárolás

Storage plusz

Díjköteles

betárolás

virtuális kitárolás

Storage plusz

Díjmentes

Nominálási lehetőségek a fenti tábla alapján:

a) fizikai irány betárolás- nominálás betárolás
betárolási időszakban: díjmentes

kitárolási időszakban: díjköteles

b) fizikai irány kitárolás- nominálás kitárolás
kitárolási időszakban: díjmentes

betárolási időszakban: díjköteles

c) fizikai irány kitárolás- nominálás virtuális betárolás
betárolási időszakban: díjmentes

kitárolási időszakban: díjköteles

(Kitár fülön Nominált virtuális cellába kell a nominálást rögzíteni!)

d) fizikai irány betárolás- nominálás virtuális kitárolás
kitárolási időszakban: díjmentes

betárolási időszakban: díjköteles

(Betár fülön Nominált virtuális cellába kell a nominálást rögzíteni!)

Termék részletes leírása:
20190517.pdf?la=hu-HU)

http://mfgt.hu/-/media/MFGT/Ugyfelek/DijakesPotdijak/1-Storage-plusz-lersa-

4.

Órás nominálás toleranciasávon feletti módosítása- Intraday nomination plus

Amennyiben a Rendszerhasználó a toleranciasávon felül módosítaná gáznapon belül a nominálást, annak díja
automatikusan az Expressz keretösszeget csökkenti (díj számításáról excel mellékelve).
Termék részletes leírása: http://mfgt.hu/-/media/MFGT/Ugyfelek/DijakesPotdijak/18_19-taroloi-ev/5Gznapon-belli-troli-rugalmassg-lersa-20180401.pdf?la=hu-HU

5.

Expressz keretösszeg

Az Expressz keretösszeg aktuális egyenlege, továbbá hogy milyen szolgáltatásokra került felhasználásra, az
alábbi menüpontban bármikor ellenőrizhető:

