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1.2 Áramszolgáltató-váltás 

Tárgyszavak: szoftver; energiaszolgáltató-váltás; liberalizáció; 
portfólió. 

Az áramszolgáltató-váltás automatizált lebonyolítása 

Az áramszolgáltató-váltást ideális esetben egy hónapon belül kelle-
ne lebonyolítani. Ez sok cégnek nem sikerül, mert a folyamat nincs au-
tomatizálva. Ezeknek a cégeknek ezért is telepíteniük kellene egy elekt-
ronikus adatkezelő rendszert. Sok egyéb előnyhöz is juthatnak, ha 
professzionális energia-adatmenedzsment (Energiedatenmanagement, 
EDM) rendszert telepítenek, csökkenthetik az átfutási időket, a hibaszá-
zalékot és a költségeket is. Ráadásul eszközt és know how-t kapnak a 
telepítéssel ahhoz, hogy a szabályozó hatóság későbbi előírásainak is 
gyorsan és rugalmasan meg tudjanak felelni. 

Egy 2000 októberében kezdődő projektben elkészült egy, a szolgál-
tató-váltással járó folyamat igazgatását, a vele járó elszámolást és do-
kumentálást elvégző, számítógépes rendszer. Az új szoftver-alkalma-
zásban szervezeti interfészeket létesítettek a hálózatüzemeltetés, a ve-
vőgondozás és az értékesítés között, továbbá számítógépes interfésze-
ket az elszámolási rendszer, a dokumentumkezelés és archiválás, a 
munkafolyamatot menedzselő rendszer és különböző adatbankok között. 
Számos belső folyamat újfajta funkcionálásához készítettek támogatást. 
Már 2001 áprilisában megkezdődött az alkalmazás élesbeni felhaszná-
lása, amelynek során folyamatosan bővítették. A szolgáltató-váltást 
megkönnyítő további funkciókat építettek be, így ha az adatok teljesek, 
és a megkeresések megfelelnek az előírásoknak, az eljárás emberi be-
avatkozás nélkül lebonyolódhat. 

A rendszer automatizálja, ill. támogatja a következő feladatokat: 
• Kommunikáció a résztvevők között, a vevők adatainak kiadása és 

bevitele, a szükséges levelek, szerződési dokumentumok, árlis-
ták, a hálózathasználati nyugtázások és visszautasítások előállí-
tása stb. 

 



• Olyan tevékenységek vezérlése, mint például a törzsadat-
egyeztetés, a folyamatok illetékes osztályokhoz rendelése, más 
folyamathoz továbbítás stb. 

• A szerződések menedzselése, mint például a partnerek üzleti és 
szerződéses viszonyai elektronikus megfelelőinek kezelése (pl. 
stornózás, áramszolgáltatási szerződés lezárása), a szerződéses 
állapot és az energia-elszámolás egyeztetése. 

• A törzs- és mozgási adatok menedzselése, folyamatos törzsadat-
egyeztetés az elszámolási rendszerrel. 

• A mérő- és számláló berendezések igazgatása, nyilvántartása. 
• A folyamatok lépéseinek jegyzőkönyvezése. 
Mindez nemcsak azt eredményezte, hogy a váltások gyorsan és hi-

bátlanul lezajlanak, hanem egyéb előnyös következményekkel is járt. 
Például az állománylisták pontos és automatikus előállításának lehető-
sége a fogyasztás pontosabb tervezéséhez vezetett. A vállalat hírneve is 
javult. 

A fejlesztő céget a megbízó outsourcing keretében több, a váltás le-
bonyolításával összefüggő feladattal bízta meg. A cég másrészt a folya-
matokról jelentős tudást halmozott fel, amelyet felhasználva kínálja 
szoftver termékét és szolgáltatásait más áramszolgáltatóknak is. Ebben 
a szolgáltatás magja egy alkalmazási program (rcUtil), amely a szolgál-
tató-váltás összes fontos összetevőjét tartalmazza, és viszonylag kevés 
munkával az egyes szolgáltatók egymástól azért némileg különböző 
meglévő rendszeréhez illeszthető. Mivel az alkalmazási program telepí-
tése nem minden esetben bizonyul kifizetődőnek, a fejlesztő ASP-
rendszerben (Application Service Providing) is rendelkezésre bocsátja a 
szerverén. Vállalják a teljes lebonyolítást vagy annak részeit outsourcing 
formájában is. 

Portfólióoptimálás a liberalizált árampiacon  

A német árampiac liberalizálásával a nagyfogyasztók és viszontela-
dók számára új lehetőségek nyíltak villamosenergia-beszerzésre. A ré-
gebben is meglévő alap és tartalék energiaszolgáltatás mellett megjelen-
tek a programozott, az azonnali és határidős ügyletek is. A programozott 
energiaszolgáltatás során a fogyasztó különböző nap- és/vagy hét-
szakaszokban más-más mennyiségű villamos energiát vásárolhat. A rö-
vid átfutású ügyleteket köthetik az OTC-piacon (Over the Counter – tőzs-
dén kívüli piac) vagy a tőzsdén. A beszerzés porfólió-menedzsmenttel 
történő kezeléséhez meg kell adni a beszerzési lehetőségeket, a 

 



 

ségeket, a beszerezhető termékek időbeli tulajdonságaik szerinti besoro-
lását és a kellő részletességgel megadott időbeli terhelési diagramot. 

A feladatot egy klasszikus optimálási feladattá alakítva oldják meg a 
lineáris programozás felhasználásával. Ennek köszönhetően több ezer 
változót és peremfeltételt figyelembe lehet venni. Lehetséges továbbá 
nemlineáris célfüggvények és egészváltozós mellékfeltételek megadása 
is. Ezen túl az eredményeket viszonylag könnyen lehet értelmezni. 

A vonatkozási időszakokat finomítva felosztják, és mindegyikhez 
hozzárendelhetők a megfelelő időszakos termékek. Az optimálást az 
időszakok felosztásának megfelelő lépcsőkben végzik (napos, hetes, 
hónapos, féléves, éves).  

Egy iparvállalat esetében utólag elvégezték az optimálást a 2002-es 
évre, eszerint a villamosenergia-költségekből 18%-ot lehetett volna meg-
takarítani. 
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