A szolgáltatásra vonatkozóan az MFGT honlapján megtalálható díjjegyzék szerinti
feltételek irányadók. Storage plusz szolgáltatás leírása (tárolói többlet rugalmasságot
biztosító szolgáltatás)
A szolgáltatás azért került bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi
tevékenységét, a tárolói év bármely időszakában nagyobb rugalmasságot biztosítva a forrásfogyasztás optimalizálására.
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.
Ez kétféleképpen valósítható meg:
 vagy az összevont tárolói nullponton történő, a meghirdetett iránnyal ellenirányú
virtuális szállítással
 vagy a meghirdetett tárolási iránnyal ellentétesen működő tároló indításával.
Az alábbi táblázat tartalmazza az összes gyakorlatban előforduló esetet.
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A Storage plusz szolgáltatás díjazása a hatályos díjjegyzék szerint történik.
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A meghirdetett tárolási irány azt jelenti, hogy az összevont tároló esetében az adott időszakban
mi tekintendő alapszolgáltatásnak. A fizikai tárolási irány időszaktól független fizikai be- és
kitárolást jelent. A szükséges kapacitás lekötés oszlop a szükséges kapacitás lekötés fajtáját
jelenti. Ennek megfelelően a rendszerhasználóknak a Storage plusz szolgáltatás lekötésekért kell
külön díjat fizetniük.
Az igénybevétel feltételei:
A szolgáltatás igénybevételének elengedhetetlen feltétele, hogy a rendszerhasználó
rendelkezzen a tárolói engedélyesnél tárolói lekötéssel az alapszolgáltatásként nyújtott
szezonális tárolásra vonatkozó Földgáztárolási szerződésen keresztül vagy a Storage plusz
szolgáltatásra jogosító érvényes éves keretszerződéssel. Az éves Földgáztárolási szerződés (vagy
keretszerződés) alapján a rendszerhasználó az MFGT Informatikai Platformjának nomináló
felületén adja meg a Storage plusz mennyiségekre vonatkozó nominálásait. Az MFGT minden
gáznapot megelőzően Informatikai Platformján a rendszerhasználók részére feltünteti az
egyesített tárolóra leadható nominálások irányát.
A Storage plusz szolgáltatás pénzügyi elszámolása és számlázása a ténylegesen allokált
mennyiség szerint utólag történik.
A Storage plusz szolgáltatást az MFGT nyújtja a rendszerhasználók részére az alábbi feltételek
mellett:
 A szolgáltatás megszakítható kapacitásként vehető igénybe a tárolói engedélyesnél az év
minden napján,
 A szolgáltatást igénylő rendszerhasználók a Storage plusz mennyiségek nominálása
során, amikor a tárolás virtuális módon (a valós fizikai mennyiség csökkentésével)
valósítható meg, nem vehetnek igénybe hálózati pontra vonatkozó HEG lehetőséget a
Storage plusz szolgáltatásra.
 Az igényelt Storage plusz mennyiségét a gáznapot megelőzően a nominálás során kell a
rendszerhasználónak bejelentenie.
 Az igényelt mennyiséget a szolgáltatást igénybevevő fél napon belül, újranominálás
esetén csak a tárolói engedélyes jóváhagyásával módosíthatja,
 A Storage plusz szolgáltatás díja … Ft/kWh/nap.
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Az alábbi táblázatban a tároló szolgáltatásának igénybe vételéhez szükséges nominálásokat
mutatjuk be:
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1. Az egyesített tároló betárolási üzemmódban van, vagy a rendszerhasználó – az általa
igényelt mennyiség alapján - önállóan képes egy betárolásra készre jelentett tároló
indításra és a rendszerhasználónak betárolási igénye van, akkor az MFGT-nél betárolásra
nominál mennyiséget. Ez a szolgáltatás megfelel az egyesített tároló hivatalosan
meghirdetett üzemmódjának, ezért Storage plusz díjfizetési kötelezettség nem
terheli.
2. Ha betárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az egyesített tároló
továbbra is kitárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak kitárolási igénye
van, akkor az MFGT-nél kitárolásra nominál mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé
teszi, hogy a rendszerhasználó az egyesített tároló meghirdetett hivatalos
üzemmódjától eltérő irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami Storage plusz
szolgáltatásnak minősül, Storage plusz díjfizetési kötelezettség terheli.
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3. Ha betárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az egyesített tároló
kitárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak olyan betárolási igénye van,
amivel nem képes egy betárolásra készre jelentett tárolót elindítani, de az egyesített
tároló visszaterhelésével kielégíthető, akkor az MFGT-nél kitárolásra nominál virtuális
mennyiséget. Ez a szolgáltatás megfelel az egyesített tárolóra tároló hivatalosan
meghirdetett üzemmódjának, ezért Storage plusz díjfizetési kötelezettség nem
terheli.
4. Az egyesített tároló betárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak kitárolási
igénye van, ami az egyesített tároló visszaterhelésével kielégíthető, akkor az MFGT-nél
betárolásra nominál virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
rendszerhasználó az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett üzemmódjától eltérő
irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami Storage plusz szolgáltatásnak minősül,
Storage plusz díjfizetési kötelezettség terheli.
Kitárolási időszakban
5. Ha kitárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az egyesített tároló
betárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak betárolási igénye van, akkor az
MFGT-nél betárolásra nominál mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
rendszerhasználó az egyesített tároló meghirdetett hivatalos üzemmódjától eltérő
irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami Storage plusz szolgáltatásnak minősül,
Storage plusz díjfizetési kötelezettség terheli.
6. Az egyesített tároló kitárolási üzemmódban van, vagy a rendszerhasználó önállóan képes
egy kitárolásra készre jelentett tároló indításra és a rendszerhasználónak kitárolási
igénye van, akkor az MFGT-nél kitárolásra nominál mennyiséget. Ez a szolgáltatás
megfelel az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett üzemmódjának ezért Storage
plusz díjfizetési kötelezettség nem terheli.
7. Az egyesített tároló kitárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak betárolási
igénye van, ami az egyesített tároló visszaterhelésével kielégíthető, akkor az MFGT-nél
kitárolásra nominál virtuális mennyiséget. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a
rendszerhasználó az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett üzemmódjától eltérő
irányú gázforgalmazást valósítson meg, ami Storage plusz szolgáltatásnak minősül,
Storage plusz díjfizetési kötelezettség terheli.
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8. Ha kitárolási időszakban a rendszerhasználók igényei alapján az egyesített tároló
betárolási üzemmódban üzemel és a rendszerhasználónak olyan kitárolási igénye van,
amivel nem képes egy kitárolásra készre jelentett tárolót elindítani, de az egyesített
tároló visszaterhelésével kielégíthető, akkor az MFGT-nél betárolásra nominál virtuális
mennyiséget. Ez a szolgáltatás megfelel az egyesített tároló hivatalosan meghirdetett
üzemmódjának, ezért Storage plusz díjfizetési kötelezettség nem terheli.
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