
AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 

 
1.3 
1.5 Árképzés a liberalizált gázpiacon 

Tárgyszavak: gázpiac; ármenedzsment; árképzés; optimális árszint; 
fogyasztó; szolgáltatóváltás. 

 
Az 1. szövetségi megállapodás (Verbändevereinbarung 1) érvénybe lépése 

óta verseny van a német gázpiacon. Ez néhány nagyfogyasztó kivételével ed-
dig nem volt érzékelhető, de a verseny a 2. megállapodás (Verbändeverein-
barung 2) és a hálózathoz való hozzáférés új feltételei következtében 2003-
ban várhatóan élesedni fog, és fokozatosan ki fog terjedni a kisebb fogyasz-
tókra is. 

A földgáz egy homogén termék. A kémiai összetétel kisebb eltérései a 
fogyasztókat nem érdeklik, így a termék jobb minősége révén nem lehet ver-
senyelőnyöket szerezni. Ezért a legfontosabb versenytényező az ár. A fo-
gyasztók a gázpiac liberalizálásától az árak mérséklődését remélik. A szolgál-
tatók ugyanakkor félnek, hogy az árháborúban bevételük és nyereségük csök-
ken. Ezt olyan árképzéssel és ajánlatokkal kerülhetik el, amelyek a fogyasztók 
számára kedvezők.  

A professzionális ármenedzsment ezért a versenyben való helytállás dön-
tő feltétele. A vevők és a versenytársak magatartásának modellezésével olyan 
árszintet és árstruktúrát kell meghatározni, amely a vállalatok hosszú távú 
nyereségét optimálja. Az árszintet és az árstruktúrát a piaci helyzet változása-
ihoz rendszeresen hozzá kell igazítani. Mindez az ármenedzsment feladata, 
amelynek helyet kell biztosítani a szolgáltató vállalat szervezeti rendszerében 
és folyamataiban. 

A fogyasztók magatartása a liberalizált gázpiacon 
A vevők szolgáltatóváltásra vonatkozó szándékát felmérésekkel szokták 

kutatni. Az árampiacon szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen felmé-
rések eredményeit óvatosan kell kezelni, mert azoknak a fogyasztóknak csak 
egy része váltott szolgáltatót, aki a felmérés során ilyen szándékot jeleztek. En-
nek oka a fogyasztók tehetetlensége, ami az energiapiacon különösen erősen 
megmutatkozik, mivel a gáz és az áram olyan termék, amelynek tulajdonságai a 
felhasználót nem különösen érdeklik (ún. low involvement products). 

A felmérés során kifejezett szándéktól a szolgáltató tényleges cseréjéig 
tartó folyamatban sok fogyasztó letesz a szándékáról, részben azért, mert a 

 



versenyajánlatok hirdetésekkel vagy személyes megkereséssel nem érik el 
őket (figyelem – attention), vagy mert az ajánlatok nem tűnnek elég érdekes-
nek (érdek – interest), esetleg más problémák fontosabbak (akarat – desire). 
Emellett néha nincs ideje a szolgáltató cseréjéhez szükséges lépések megté-
telére (tett – action) (1. ábra).  
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1. ábra A szolgáltató cseréjének akadályai 

 
A vevők magatartásuk tekintetében három csoportra oszthatók (2. ábra). 

Vannak olyan vevők, akik a várható megtakarítástól függetlenül más szolgálta-
tóra térnek át. Ezek az „újítók”, akik mindig ki akarják próbálni az új lehetősé-
geket. Ide tartoznak az olyan vevők is, akiknek a korábbi monopolhelyzetben 
levő ellátóval rossz tapasztalataik voltak és az árkülönbségtől függetlenül 
mérgükben választanak más szolgáltatót. 

Ezzel ellenkező magatartást követnek azok a vevők, akik semmi esetre 
sem mennek át más szolgáltatóhoz. A vevők többsége azonban az árkülönbség 
alapján dönt, hogy vált-e szolgáltatót. Mivel a versenytársak ugyanolyan gázt 
szolgáltatnak, a vevők döntésüknél csaknem kizárólag az árra vannak tekintettel. 
Minél nagyobb az árkülönbség, annál több vevő tér át más szolgáltatóhoz. 

Az árkülönbség és a szolgáltatót váltó fogyasztók közötti összefüggés, 
azaz az ún. árintenzitás a fogyasztók egyes csoportjaiban eltérő. Annál erő-
sebb a törekvés a váltásra, minél nagyobbak az abszolút vagy az összkölt-
séghez viszonyított energiaköltségek, és minél inkább van a munkatársaknak 
idejük arra, hogy foglalkozzanak a más szolgáltatóra való áttérés ügyintézésé-
vel. A vállalkozások ezért is hajlamosabbak a váltásra mint a magánháztartá-
sok. A több millió kWh-nak megfelelő gázmennyiséget felhasználó ipari válla-
lat, ahol az energiaellátással külön osztály foglalkozik, inkább törekszik meg-
takarításra, mint az a kis üzem, amely egy-két százezer kWh-nak megfelelő 

 



gázt használ fel, és a gázszolgáltató megválasztása magának az ügyvezető-
nek a hatáskörébe tartozik. 
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2. ábra A vevők magatartása a szolgáltatócserével kapcsolatban 

A versenytársak magatartása liberalizált gázpiacon 
A hagyományos gázszolgáltatók fő törekvése a liberalizálás után, hogy 

régi fogyasztóikat a versenytársak csábításaival szemben megtartsák, és ked-
vező ajánlatokkal új vevőket szerezzenek. Ehhez igen fontos a versenytársak 
árainak pontos ismerete, mivel a vevők megtartásában az árkülönbség döntő 
szerepet játszik. 

Eddig azonban kevés versenyajánlat jelent meg, és még kevesebb ár-
ajánlatot tettek a privát vevők felé. Így még nem lehet képet alkotni a lehetsé-
ges versenytársak árairól. A hagyományos szolgáltatók részéről azonban ha-
nyagság volna a versenyszellemű árképzéssel addig várni, míg az első vevők 
elpártolnak tőlük. Előre át kell tehát gondolniuk, hogy milyen árajánlatok várha-
tók a versenytársak részéről, még mielőtt közzéteszik azokat. 

Ezzel kapcsolatban hasznos lesz egy pillantást vetni az árampiacon szer-
zett tapasztalatokra. A liberalizálás kezdetén Németországban élénk árháború 
tört ki. Ennek oka az áram tömegcikkjellegén kívül az áramtermelés többletka-
pacitása és a vevők magatartásával kapcsolatos tapasztalatok hiánya, ami 
elsietett és túlzott árcsökkenéshez vezetett. A gáz ugyan az áramhoz hasonló 
tömegtermék, de nincsenek sem belföldi többletkapacitások, sem többletim-
port-lehetőségek. Ismertek a villamos energia terén a liberalizált gazdaság 
kezdeti hibái, és a tanulságok átvihetők a gázpiacra is. Így jó remények van-
nak arra, hogy árháború nem alakul ki. A várható árajánlatok tehát ésszerű 
költségszámításokon fognak alapulni. 

 



A versenyajánlatok árszínvonalát a költségek és a forgalomra és tőke-
költségekre számított ésszerű hozam fogja meghatározni (3. ábra). A legfon-
tosabb költségtényezők a gáz beszerzési ára, a továbbítás költsége, a vevők 
gondozása és elszámolások mellett az új vevők megszerzésére irányuló tö-
rekvés. Mindezek a tényezők erősen különböznek a vevők egyes csoportjai és 
ezek fogyasztási szokásai között. Új ipari vevő megszerzése személyes meg-
keresés útján lehetséges, míg kisiparosokra és magánháztartásokra a tömeg-
kommunikáció, a médiumok eszközeivel lehet hatni. Különbséget kell tenni az 
egyes vevőcsoportok folyamatos gondozása terén is. A gázbeszerzés és 
gáztovábbítás költségei a vevők fogyasztási szokásaitól, az éves mennyiségtől 
és a maximális óránkénti felhasználástól, valamint a vevő földrajzi helyétől 
függenek. 
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3. ábra Versenytársak árszintjének becslése 

Az árszínvonal és árstruktúra optimálása 
Ha kiszámították a versenyajánlatok reális árszintjét, a 2. ábrán bemuta-

tott váltási görbe segítségével meghatározható a saját optimális árszint. Nem 
célszerű azonban arra törekedni, hogy az összes korábbi vevőt minden áron 
megtartsák, ami csak a legkedvezőbb versenyajánlattal azonos áron volna le-
hetséges. A cél inkább az legyen, hogy a szolgáltató vállalat olyan árat ajánl-
jon, amely nyereségét maximálja (4. ábra). Ez azonban azt jelenti, hogy bizo-
nyos számú vevő elvesztését meg kell engedni. A nyereség szempontjából 
optimális árkülönbség annál kisebb, minél erősebb a vevők árintenzitása. Az 

 



optimális árkülönbség tehát függ a versenytársak árszintjétől és a vevők cso-
portjaitól. 

Az egyes tarifák struktúrájának a vevők számára könnyen érthetőnek kell 
lennie. Törekedni kell arra, hogy az egyes csoportokba tartozó vevők a kü-
lönféle ármodellek közül igényeiknek megfelelően választhassanak. A mo-
dellek közül a vevők úgy is választhatnak, hogy nem térnek át más szolgálta-
tóra. Az egyes modellek ui. illeszkedhetnek a különféle fogyasztási időszakok-
hoz, a terhelés eltérő lefutásához, vagy különböző szervizfokozatokat tartal-
mazhatnak. A vevőnek tehát az optimális árszint mellett optimális ármodell ki-
választására kell törekednie. Az árstruktúrával összefüggő vevői előny vizsgá-
lata és ennek alapján a vevők mikroszegmensekbe sorolása feltétlenül szük-
séges. 

Egy ármodell több összetevőt tartalmaz (pl. munka- és teljesítményár). 
Ezért több ármodell ajánlása vevői csoportoknak több árkomponens egyidejű 
optimálását követeli meg. Ennél az optimálásnál számos követelményt kell 
figyelembe venni, pl. 

• optimális nyereséget biztosító árkülönbség a versenyajánlatokkal 
szemben; 

• pozitív fedezet biztosítása minden szolgáltatási modell esetében; 
• az egyes vevőcsoportok között árugrások elkerülése. 
Ezek a követelmények csak komplex számítógépes modellekkel elégíthe-

tők ki. 
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4. ábra Az árszint nyereségre való optimálása 

 



Rögzített árak 
A gázárak bizonyos késleltetéssel követik az olajárakat. Ennek oka az 

olaj helyettesíthetősége bizonyos területeken gázzal, ami versenyhelyzetet 
teremtett. A gáznak minden körülmények között bizonyos versenyelőnye van, 
és a gáz mint fűtési energia az olajjal szemben egyre nagyobb teret nyert. A 
földgázhálózat további kiterjesztése azonban csak a legritkább esetben gaz-
daságos. Új gázfelhasználókat csak a meglevő gázhálózatra való sűrűbb csat-
lakozással lehet bekapcsolni. Így az olajjal folytatott verseny jelentősége csök-
ken, és az olajjal való árkapcsolat is fokozatosan elveszti értelmét. 

Ez a tendencia még erősödik a gázpiac liberalizációja következtében, 
ahol gáz gázzal versenyez. Lehetőség nyílik az azonnali (spot) piacon olyan 
áron vásárolni gázt, amely nincs kapcsolatban a pillanatnyi olajárral. Meghatá-
rozható olyan mutatószám, amely a gázárat az olajárra vonatkoztatva adja 
meg. 

A gázpiacon kialakuló verseny differenciált árajánlatokat tesz szükséges-
sé az egyes vevőcsoportok felé, amelyek az árakon kívül más előnyöket is 
nyújtanak a fogyasztóknak. 

A vevőknek értéktöbbletet jelentenek a fix áras ajánlatok. Ez bizonyos 
időre az olajáraktól független, változatlan árat garantál a vevőknek. A gazda- 
sági folyamatok így jobban tervezhetők, ami értéket jelent a fogyasztóknak. Fix 
áras ajánlatok elsősorban kisipari üzemek és háztartások esetében jöhetnek 
szóba. 

Ténylegesen eddig kevés gázszolgáltató tett fix áras ajánlatot. A fogyasz-
tók igen pozitíven reagáltak erre, nagy érdeklődést mutattak a fix áras áraján-
latokkal kapcsolatban. A szolgáltatóknak ez természetesen kockázatot jelent, 
amit a mennyiségi korlátozással igyekeznek enyhíteni. A fix áras ajánlat jó 
módszer a vevők megtartására, a nyereség optimálására a gázpiacon alkal-
mazott differenciált árképzés útján. 

Tisztázni kell azonban azt is, hogy mit ér a vevőknek a fix árakkal elérhe-
tő tervezési biztonság. Hogy ezért mennyit készek fizetni, a vevők kockázat-
vállaló képességétől is függ. Kifinomult felmérési módszerekkel ezt a képes-
séget lehet mérni. 

A fix áras ajánlatok másik problémája az időszak kezdetének és tartamá-
nak meghatározása. Ha a gázértékesítés jelentős része fix áras szerződések 
alapján megy végbe, akkor a szolgáltatónak professzionális kockázatme-
nedzsmentet kell alkalmaznia. 

Szervezet és folyamatok 
Professzionális árképzésre nemcsak egyszer, a liberalizálás kezdetén 

van szükség. A piaci helyzet és törvényes előírások minden változása szüksé-
gessé teszi az árszintnek és az árstruktúrának rendszeres módosítását. Az 

 



 

ármenedzsmentet ezért be kell építeni a gázszolgáltató vállalatok szervezeté-
be és üzleti folyamataiba. Csak így lehet az árakkal kapcsolatos döntéseket 
alaposan előkészíteni és a döntésekért felelősséget vállalni. 

A döntéseket két síkon kell előkészíteni. A szolgáltató vállalat belső vi-
szonyai mellett a beszerzési költségekre, a fogyasztók mennyiségi igényeire, 
valamint a fogyasztók gondozásával és elszámolásokkal kapcsolatos munkák-
ra is tekintettel kell lenni. De figyelni kell a versenytársak ajánlataira, a vevők 
fizetési készségére és a szolgáltató cseréjével kapcsolatos magatartásra is. 
Ehhez a vállalat szervezeti egységeinek szoros együttműködése szükséges. A 
döntések alapjául szolgáló adatokat rendszeresen aktualizálni kell, és egy 
számítási modellbe kell azokat beépíteni. 

A belső együttműködés irányítására egy szervezeti egységet célszerű ki-
jelölni; ez lehet egy meglevő osztály (pl. a marketingosztály), de egy új egysé-
get is létre lehet hozni kizárólag erre a feladatra, amely felelősséggel tartozik 
az árral kapcsolatos döntésekért. Mivel az ár a vállalat nyereségében döntő 
szerepet játszik, az említett részleg ösztönzését a vállalati nyereséghez cél-
szerű kötni. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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