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rekettye gábor: multidimenzionális árazás

akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 353 oldal 

a Pécsi Tudományegyetem professzorának új, jórészt saját kutatási eredményein ala-
puló monográfiája a már három kiadást megért az ár a marketingben című kötet 
jelentősen átdolgozott változata. a könyv több szempontból is hiánypótló: miközben 
magyarországon rendkívül kevés az ármarketinget professzionális szinten kutató és 
publikáló szakemberek száma, sokak munkájához elengedhetetlen az árak kialaku-
lását/kialakítását megmagyarázó árképzési módszerek, stratégiák ismerete. 

a könyv azzal is fontos missziót tölt be, hogy a szerző jól észrevehetően törek-
szik áthidalni az árakkal foglalkozó teoretikus és gyakorlati megközelítések kö-
zött tátongó rést a marketing és az elméleti közgazdaságtan kategóriáinak, tár-
gyalásmódjának összekapcsolásával. ily módon jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy 
például a mikroökonómia által konstruált általános, elvont modellek gyakorlati 
tartalommal töltődjenek fel. 

az említett dichotómia legjellemzőbb megnyilvánulásai közé tartozik például 
az, hogy míg az elméleti közgazdaságtanban az árak általában az allokációs dönté-
seket befolyásoló indikátorok, addig a marketing felfogása és gyakorlata szerint az 
árak döntési változók. a könyv fontos üzenete azonban, hogy az üzlet egyre inkább 
multidimenzionálissá váló, részleges monopolhelyzeteket és interdependenciákat 
generáló világában akarva-akaratlanul mindenki ármeghatározó képességgel ruhá-
zódik fel, amellyel célszerű élni.1

További szemléletbeli eltérést észlelünk a tekintetben, hogy míg a főáramlat jól 
ismert (alap)modelljeiben a határbevétel és a határköltség találkozásának (az úgy-
nevezett cournot-pontnak) megfelelő kibocsátási szint (és ennek gyakran csak imp-
likációjaként értelmezett egységár) kialakítására törekednek a kínálati oldal pro-
fitorientált résztvevői, addig az általában árazási döntésekre koncentráló vállalati 
marketinggyakorlatból mintha tökéletesen hiányozna ez a metódus. vajon itt is a 

1 a nemzetközi és hazai szakirodalomban ma már általánosan alkalmazott ármeghatározó– 
árelfogadó (price maker–price taker) fogalompárt scitovsky Tibor vezette be egy általa írt tankönyvben 
(Scitovsky [1951]), és eredetileg az eladó és a vevő alkufolyamatát jellemző információs aszimmetriával 
hozta kapcsolatba. eszerint „az eladók, akik minden termék piacán sokkal kevesebben vannak, mint 
a vásárlók, lényegesen többet tudnak a piaci feltételekről és a választási lehetőségekről, s ezzel a tudá-
sukkal könnyen visszaélhetnek” (Scitovsky [1997] 156. o.). az így értelmezett információtöbblet pedig 
– erodálva a tranzakcióban részt vevő felek egyenrangúságát – piaci fölé- és alárendeltséghez vezet, 
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teória és a praxis között tátongó szakadékról van szó (és ha igen, melyik oldal „hi-
bájából”)? vagy csak arról, hogy a modelleknél mindig bonyolultabb, összetettebb 
valóságra reagáló vállaltirányítók „földhözragadtabbnak”, „profánabbnak” tűnő 
terminológiája és módszerei – ha tudattalanul, ösztönösen is, de – végső soron mégis 
a profitmaximumhoz közeli állapotot eredményeznek? vagy netán a vállalati infor-
mációs rendszer hiányosságai kényszerítik ki az „elvileg optimális” döntéseket akár 
meg sem közelítő „hüvelykujjszabályok” alkalmazását?

rekettye gábor könyve, ha esetleg csak közvetett módon, de szembesülésre 
kényszerít ezekkel a kérdésekkel – így okulásként kifejezetten ajánlott a piac-
elmélet (industrial organization) iránt érdeklődő közönség számára is. és mi-
közben az árak kialakulásának/kialakításának konkrét, valóságos mozzanatai-
val, mechanizmusaival, meggondolásaival foglalkozik, részben a válaszokat is 
megkapjuk. Például annak révén, hogy óhatatlanul is töprengésre ösztönöz: 
tényleg életszerű- e a mikroökonómiai modellekben igen gyakran felbukkanó 
mennyiség orientált döntés? elképzelhető-e tehát, hogy a piacra vitt terméket az 
egységár megjelölése nélkül kínálja a forgalmazó – mintegy rábízva ezt a felada-
tot a keresleti oldalra?2 Nem kell sokat gondolkodnunk, hogy rájöjjünk: talán 
csak az árverés bizonyos fajtái esetében, amely viszont korántsem tekinthető ál-
talános, domináns értékesítési módnak.

megtudjuk továbbá, hogy az európai unión belül a vállalatok igen nagy há-
nyada él még mindig a fajlagos költségekhez adott előre meghatározott árrés vagy 
„elvárt” haszonkulcs (markup mint egyfajta „normálprofit”) módszerével az ár-
képzés (kalkuláció) során. ugyanakkor örvendetes, de még nem kielégítő mér-
tékben elterjedt a szerző által haladónak és követendőnek ítélt értékalapú árazás 
is, amelynek lényege, hogy az ár játékterét felülről behatároló szintet (a tulajdon-
képpeni rezervációs árat) a vevők értékítéleteinek kitapogatása (és – ha lehetőség 
van rá – befolyásolása) révén határozzák meg (132–133. o.). e két eljárás szem-
benállása mintha a tudománytörténetből megismert objektív és szubjektív érték- 
(és az ezeken alapuló ár-) elméletek oppozícióját képezné le, a recenzens azonban 
úgy véli, hogy a gyakorlatban inkább a két elv együttélése érvényesül. egyrészt 
ugyanis valóban csak olyan mértékben érvényesíthetők a költségek és valamilyen 
nyereség az árban, amilyen mértékben a piaccal, a fogyasztókkal sikerül ezeket el-
ismertetni. másrészt viszont az árdöntések által figyelembe vehető tartomány alsó 
határát mégiscsak a ráfordítások határozzák meg. visszakapcsolva a közgazdasági 
elmélethez, itt jegyezzük meg: az üzleti várakozások teljesületlensége (a keresleti 
görbe téves, túlzottan optimista becslése) esetén (amikor tehát az ex post ár nem 
éri el az ex ante elfogadható küszöböt) az ár is betöltheti terelő funkcióját. mivel a 
fedezetlenül maradó költségek és/vagy a tervezettnél alacsonyabb profit távozásra 
késztethetik a céget (befektetőket) az iparágból – és megfordítva.

aminek mibenléte abban tükröződik, hogy az eladók diktálják, a vevők pedig elfogadják az árakat. ez 
utóbbiaknak ugyanis „túlságosan sok termék piaca között kellene megosztania csekély tudását ahhoz, 
hogy mindegyiken szakértő lehessen” (uo. [1997] 157. o.).

2 e témával foglalkozik többek között a kínálati sokkok, illetve a piacok megtisztulásának elmélete. 
lásd például Carlton–Perloff [2003] 17. fejezet.
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Bizonyos – és figyelemre méltó – kutatások (például Heindl [2011]) azonban arra 
utalnak, hogy magának a keresleti görbének a relevanciája is kétséges, azaz gyak-
ran nem létezik szoros, jól strukturálható összefüggés az árak és a vásárolni kí-
vánt mennyiségek között. a keresleti szándékot ugyanis számos olyan – rekettye 
gábor könyvében is bemutatott lélektani, társadalmi, intézményi – hatás befolyá-
solja, amelyeket ugyan az árváltozás hív elő, azonban bonyolult összekapcsolódá-
suk eredőjeként rendkívül bizonytalan, kiszámíthatatlan, esetenként atipikus vevői 
reagálást váltanak ki. ilyen körülmények esetén azonban az árképzés során követett 
meggondolások eleve nem támaszkodhatnak az főáram ajánlásaira, ehelyett egyéb, a 
könyvben ismertetett szempontok (például az ár és minőség kapcsolata, árukapcso-
lási meggondolások, referenciák, versenytársakhoz való viszonyulás) motiválják az 
árakra vonatkozó döntéseket.

Természetesen nem arról van szó, hogy az érvényesíteni kívánt árak az említett okok 
miatt immáron ne befolyásolnák a vállalat céljainak elérhetőségét, a keresletet, bevételt, 
profitot stb. – ha így lenne, okafogyottá válna az árazás területén folyó kutatás. szembe 
kell nézni azonban azzal, hogy az eredményességet meghatározó faktorok bonyolult, 
multidimenzionális viszonyrendszerben fejtik ki hatásukat, ami a vállalati árstratégia 
sokrétűségében is leképeződik. ezért telitalálat a könyv címe: Multidimenzionális ára-
zás. a szerző ugyan egy definícióban (67. o.) csupán szűk értelemben, a termék árának 
több számsorral való megadásaként azonosítja az ilyen eljárást, valójában azonban en-
nél jóval többről van szó: a rendkívül komplexszé váló és egymással nemritkán turbu-
lens módon össze kapcsolódó döntési kritériumok felismeréséről, figyelembevételéről, 
az azoknak való megfelelésről az árak kialakítása során.

a továbbiakban a tizenkét fejezetet tartalmazó mű főbb részeire reflektálunk, 
megjegyezve, hogy az ármarketing teljes repertoárját felvonultató monográfia be-
mutatása eleve csak hiányos, szakaszolása és mondanivalójának súlyozása pedig – a 
recenzens sajátos szemléletét tükröző módon – szubjektív lehet.

az első – viszonylag rövid – rész az i. fejezetre szorítkozik, amely azokat a nap-
jainkra jellemző irányzatokat, a gazdasági és természeti környezetben bekövetkező 
változásokat tárgyalja, amelyek az árfunkció jelentőségének növekedéséhez, az árpo-
litikai célok korábbiaktól eltérő viszonyrendszerben való megjelenéséhez vezettek. a 
szerző rámutat, hogy a fogyasztási szokások változása (az ártudatosság növekedése), 
a verseny globalizálódása szűkítette az árpolitika mozgásterét, míg az összetettebbé 
váló termékszerkezet és a szolgáltatások fogyasztáson belüli fokozódó térnyerése az 
árstruktúrát tették bonyolultabbá.

a kötet második – alapvetően elméleti irányultságú – részét a ii–iv. fejezet al-
kotja. az itt kifejtettek kötődnek leginkább a főáramlatból megismert fogalmak-
hoz, összefüggésekhez, itt kerül sor az árak és a fogyasztói magatartás kapcso-
latának bemutatására. a keresleti függvény, továbbá a keresleti rugalmasságok 
értelmezésén, valamint az alapvető piaci típusok ismertetésén túl azonban már itt 
is tapasztalhatjuk a teoretikus tudáshalmazon való túllépést. a vevők érték- (ami 
itt a termék tulajdonságaira utaló fogalom) és árészlelését, továbbá árérzékenysé-
gét (amely jóval tágabb viszonyrendszerben értelmezhető, mint az árrugalmas ság) 
meghatározó – nem utolsósorban lélektani és társadalmi beágyazottságból faka-
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dó – faktorok elemzése mintegy „testközelbe” hozza, „élettel tölti fel” az elmélet 
által leírt gon dolati rendszert. ez a rész foglalkozik a költségek osztályozásával, 
illetve az árazásban betöltött szerepével is. az itt ismertetett fedezeti elemzés ér-
dekes összevetést kínál a mikroökonómia rövid távú üzembezárási modelljével, 
több hangsúlyt érdemelt volna azonban a fedezeti számítás korlátainak (például a 
fajlagos költségek állandóságának feltételezéséből adódó torzulások) bemutatása. 
figyelemre méltó ugyanakkor e módszer több termékre vonatkozó alkalmazása, 
valamint a lineáris programozási eljárások között fennálló szoros logikai kapcso-
lat, ami viszont az alkalmazási lehetőségeit gazdagíthatja.

a könyv újabb egységet alkotó harmadik része az v. fejezetet öleli fel, amely 
már az árazás konkrét módjaiba nyújt bevezetést. a szerző itt veti össze a hagyo-
mányos, „költség plusz nyereség” formára épülő (markup) versus piacvezérelt ár-
képzés módozatait, bemutatva az előző alkalmazása során leselkedő csapdákat, 
illetve az utóbbi előnyeit. a két eljárás kontrasztja egyértelműen jelzi rekettye 
elkötelezettségét a piac-, illetve vevőorientált szemlélet mellett, rávilágítva, hogy 
a vállalat eredményességében a vevők értékítélete a meghatározó. ennek megfe-
lelően kapunk részletes betekintést a piacvezérelt árképzés módozataiba, amelyek 
mindegyike azonban ugyanabból a premisszából indul ki: a fogyasztói értékítélet 
(a keresleti döntés) a vállalati kínálat hasznosságának és a vevőráfordításoknak az 
összefüggésében formálódik. vegyük észre: végső soron az elméleti közgazdaság-
tanból megismert optimalizálási szabály (gossen-törvény) figyelembevételéről van 
itt szó, még ha ez a valóságos piacok bonyolult és szövevényes (multidimenzionális) 
viszonyrendszerét leképező árpolitikai meggondolások tanulmányozása során 
nem lenne is mindig feltűnő. az elméleti közgazdaságtan nyelvére lefordítva: a 
piacvezérelt árképzés mozgástere egyaránt kiterjed a fogyasztói preferenciák (kö-
zömbösségi térkép), valamint a költségvetési egyenes meredekségének alakítására, 
kiegészítve a költségfüggvények hatékonyabb eljárások felkutatását követő áthe-
lyezésével, valamint a versenytársakhoz való igazodás – legjobban játékelméleti 
„nyelven” interpretálható – meggondolásaival.

a mű gerincét képező negyedik rész, a vi–iX. fejezet az idő, a vásárlói jellemzők, 
továbbá a termékkarakterisztikák dimenziójában követendő árstratégiával foglal-
kozik. Bemutatja a minőség és az árszínvonal összefüggésének szempontjait, az új 
termék piacra vitele során alkalmazható árazás elemeit, tárgyalja a piaci életciklus 
egyes fázisaiban az árverseny során ajánlott magatartást. a szerző külön fejezetben, 
részletesen taglalja az árak differenciálásának (árdiszkrimináció, nem lineáris ár-
képzés) módszereit, utalva rá, hogy jelentőségük napjainkban a szolgáltatások tér-
nyerésével párhuzamosan egyre nagyobb lesz. stratégiai kérdésként kezeli azonban 
az árstruktúra kérdéskörét is, ami a gyakorlatban a vállalat kínálati elemeinek (ter-
mékek, termékcsaládok, termékválaszték) árazásában nyilvánul meg. érdekes ösz-
szevetés kínálkozik itt a termékdifferenciálás árpolitikai meggondolásaival, amely a 
termékválaszték kialakítására vonatkozó döntéseket a cég és a versenytársak viszo-
nyának kapcsolatába helyezi.

az ötödik, X–Xii. fejezeteket magában foglaló, továbbra is stratégiai kérdéseket 
elemző rész az értékesítési csatorna különböző – akár külföldi piacként is azonosít-
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ható – szegmenseiben érvényesítendő árazás összefüggéseivel foglalkozik. Kitér arra, 
hogy a csatornán belüli hatalmi viszonyok függvényében mely szereplők képesek az 
ár vezérlésére, és melyek kényszerülnek árkövető magatartásra. a kereskedelmi ár-
képzés módozatainak tárgyalása során az árak és a pszichológia, valamint az árak és 
a promóció mibenlétéről kapunk ismertetést, de itt jelennek meg az egyre nagyobb 
teret nyerő online árképzésről szóló fejtegetések is. végül az országhatárokat átlépő 
piac áralkalmazási sajátosságainak bemutatására kerül sor.

Bár a könyv tisztán szakmai részei önmagukban is rendkívül olvasmányosak, a 
vállalati árpolitika tárgyalását tovább színesítik a szemelvények formájában közzé-
tett legújabb elméleti eredmények és a gyakorlatból vett példák. a kötet hasznosan 
szolgálja a vállalati szakembereket, a gazdasági felsőoktatás hallgatóit és tanárait, 
valamint mindazokat, akik egyszerűen „csak” érdeklődnek a téma iránt. 
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